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Abstrak 

Surya Putra, Wisnu Jaya. 2015. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia dalam Rekrutmen Hakim Agung sebelum dan sesudah ada 

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013. Skripsi. Ilmu Hukum, 

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Sartono 

Sahlan,M.H. 

Kata Kunci: Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,  

Rekrutmen hakim agung, Keputusan Mahkamah Konstitusi 

            Wewenang untuk melakukan rekrutmen hakim agung berdasarkan Pasal 

24A ayat (3) UUD 1945 dilakukan oleh Komisi Yudisial kemudian diusulkan 

kepada DPR untuk mendapat persetujuan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim 

agung oleh Presiden. Sebelum adanya Keputusan Mahakamah Konstitusi Nomor 

27/PUU-XI/2013 DPR memiliki kewenangan untuk memilih hakim agung, tetapi 

setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut saat ini DPR hanya 

diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan 

persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.  

            Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1) Urgensi 

kewenangan DPR dalam rekrutmen calon hakim agung; 2) Dasar pertimbangan 

DPR dalam memberi persetujuan dan tidak memberi persetujuan calon hakim 

agung; 3) Kewenangan DPR dalam rekrutmen calon hakim agung sebelum dan 

sesudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013. Penelitian 

ini bertujuan : 1) Mengetahui urgensi kewenangan DPR dalam rekrutmen calon 

hakim agung; 2) Mengetahui dasar-dasar pertimbangan DPR  dalam memberi 

persetujuan dan tidak memberi persetujuan calon hakim agung yang diusulkan 

oleh  Komisi Yudisial; 3) Untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan 

kewenangan DPR dalam rekrutmen hakim agung sebelum dan sesudah ada 

keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013.  

            Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Sosiologis. Objek 

dari penelitian ini adalah Komisi Yudisial dan DPR RI. Tekhnik pengumpulan 

data berdasarkan studi kepustakaan, observasi dilapangan, wawancara, dan 

dokumentasi. 

            Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan DPR dalam 

rekrutmen hakim agung di Indonesia sangat penting untuk menjamin adanya 

akuntabilitas publik yang mengedepankan aspirasi langsung dari rakyat dalam 

rekrutmen hakim agung. Akan tetapi, masih banyak mekanisme yang seharusnya 

diperbaiki oleh DPR mulai dari membentuk Peraturan tentang pedoman khusus 

untuk DPR, yang memperjelas dasar pemberian persetujuan calon hakim agung 

oleh DPR. Tidak adanya mekanisme yang mengatur secara jelas tentang tata cara 

pemberian persetujuan calon hakim agung oleh DPR setelah adanya keputusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 sehingga pertimbangan dalam 

memberikan persetujuan hanya melalui fit and propertest yang selalu berakhir 

dengan voting. Mekanisme ini dinilai kurang layak untuk menentukan pejabat 

publik seperti hakim agung.  
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            Simpulan yang dicapai dari penelitian ini adalah secara substansi, urgensi 

kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rekrutmen hakim agung di 

Indonesia sangat penting dan memiliki preser yang ketat. kewenangan DPR hanya 

sebatas memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap 

calon hakim agung melalui fit and propertest (uji kelayakan). Terdapat 

mekanisme yang berbeda antara rekrutmen calon hakim agung oleh DPR sebelum 

dan sesudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013, yaitu 

dari kewenangan memilih menjadi kewenangan memberikan persetujuan.  

            Saran dari penelitian ini, kedepannya agar lebih ideal DPR harus 

berdasarkan pertimbangan tim panel ahli yang dibentuk oleh DPR dalam 

penyelenggaraan rekrutmen calon hakim agung, pertimbangan hasil seleksi hakim 

agung yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial, penilaian dari masyarakat 

terhadap calon hakim agung agar DPR mengetahui lebih dalam track record calon 

hakim agung tersebut, pembuatan peraturan atau pedoman yang akan dijadikan 

DPR dalam rekrutmen calon hakim agung. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1. 1  Latar  Belakang 

            Negara hukum adalah Negara yang penyelenggaraan kekuasaan 

pemerintahannya didasarkan oleh hukum. Adapun tujuan dari Negara 

hukum adalah untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia.    

         Setiap Negara yang menganut paham Negara hukum 

memberlakukan tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum 

(supremacy of law) yang mengandung arti kekuasaan 

tertinggi dari hukum, kesetaraan di hadapan hukum  (equality 

before the law), dan penegakan hukum dengan cara tidak 

bertentangan dengan hukum (due process of law). 

(http://shimchinmae.wordpress.com/2012/11/20/implementas

i-negara-hukum/ (accessed 5/04/2014) 

 

            Pasal  1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia  Negara 

Hukum”. Negara hukum dimaksud adalah Negara yang melaksanakan 

penegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan 

dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Dimasukannya 

pasal ini kedalam bagian pasal  UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya 

dasar hukum  serta menjadi amanat  Negara, bahwa Negara Indonesia 

adalah Negara hukum. 

 

http://shimchinmae.wordpress.com/2012/11/20/implementasi-negara-hukum/
http://shimchinmae.wordpress.com/2012/11/20/implementasi-negara-hukum/
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Negara hukum Indonesia dapat juga diistilahkan sebagai Negara 

hukum pancasila, hal ini dapat dilihat dari latar berlakang lahirnya rumusan 

pembukaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sebagai pernyataan kehendak lahirnya Negara Indonesia serta 

sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Negara hukum pancasila didasari 

oleh semangat kebersamaan untuk bebas dari penjajahan dengan cita-cita 

terbentuknya Indonesia merdeka yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur 

dengan pengakuan secara tegas adanya kekuasaan Tuhan.   

Dalam Negara hukum Pancasila  terdapat anggapan bahwa 

manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaannya 

dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu negara tidak 

terbentuk karena perjanjian melainkan “atas berkat rahmat 

Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh 

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang 

bebas”. Dengan demkian posisi agama dalam negara hukum 

Pancasila tidak bisa dipisahkan dengan negara dan 

pemerintahan. (Yusril, 1996: 28) 

 

            Prinsip Negara hukum Pancasila adalah elemen dimana hukum 

mengabdi pada kepentingan Indonesia yang satu dan berdaulat yang 

melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai 

Merauke yang masing-masing memiliki adat dan istiadat serta budaya yang 

berbeda. Hukum harus mengayomi seluruh rakyat Indonesia yang beragam 

sebagai satu kesatuan. Dasar-dasar dan elemen negara hukum yang spesifik 

itulah dapat dipahami perubahan UUD 1945 ketika mengadopsi hak-hak 

asasi manusia, diadopsi pula pembatasan hak-hak asasi yang ditetapkan 

dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin hak 
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dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan serta ketertiban 

umum dalam masyarakat yang demokratis. 

            Pembagian  kekuasaan  Negara Indonesia menganut ajaran Trias 

Politica, karena didalam Undang-Undang  Dasar 1945  kekuasaan Negara 

Indonesia di bagi menjadi badan Legislatif, badan Eksekutif, dan  badan 

Yudikatif. Ajaran  Trias Politica yang dianut Indonesia ini merupakan 

konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan 

dalam tiga cabang : 

1. Kekuasaan Legislatif : Lembaga yang bertugas sebagai 

pembuat Undang-Undang. 

2. Kekuasaan Eksekutif : Lembaga yang bertugas sebagai 

pelaksana Undang-Undang. 

3. Kekuasaan Yudikatif : Lembaga yang bertugas sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman.            

        Klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan 

Negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (the legislative 

function), eksekutif (the executive function), dan yudisial (the 

judicial function). Montesquieu menekankan bahwa seseorang 

akan cenderung untuk mendominasi kekuasaan dan merusak 

keamanan masyarakat tersebut bila kekuasaan terpusat pada 

tangannya. Oleh karenanya, agar pemusatan kekuasaan tidak 

terjadi, haruslah ada pemisahan kekuasaan yang akan mencegah 

adanya dominasi satu kekuasaan  terhadap kekuasaan 

lainnya.(https://gunawantauda.wordpress.com/2010/03/14/pemb

atasan-  kekuasaan/ ( accessed 5/04/2014) 

 

            Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan perubahan 

dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia dari sistem 

pembagian kekuasaan (distribution of power) menjadi sistem pemisahan 

kekuasaan (separation of power). ”Prinsip pemisahan kekuasaan yang 

dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

https://gunawantauda.wordpress.com/2010/03/14/pembatasan-%20%20kekuasaan/
https://gunawantauda.wordpress.com/2010/03/14/pembatasan-%20%20kekuasaan/
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1945 disertai dengan penerapan prinsip hubungan saling mengawasi dan 

mengimbangi antar lembaga Negara”.(Jimly, 2006 : 166) 

                     Gelombang reformasi tahun 1998 Indonesia mengalami perubahan 

signifikan dalam berbagai aspek kenegaraan, salah satunya didalam fungsi 

yudikatif (kekuasaan kehakiman). Dasar perubahan ini dengan adanya 

ketetapan MPR RI No.X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi 

pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan 

Nasional. Pada sidang tahunan MPR tahun 2001 yang membahas 

amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, lahir Pasal 24B UUD 1945 

sebagaimana diuraikan dibawah ini :  

Pasal 24B 

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang 

mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 

wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 

kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim. 

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan 

dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas 

dan kepribadian yang tidak tercela. 

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

(4) Susunan,kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial 

diatur dengan undang-undang. 

 

        Atas dasar UUD 1945, kemudian disusun UU No. 22 tentang Komisi 

Yudisial yang disahkan ada tanggal 13 agustus 2004 di era pemerintahan 

Presiden Megawati Soekarno Putri. Dengan adanya proses hukum judicial 

review pada tanggal 26 maret 2006 ke Mahkamah Konstitusi melahirkan 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang 
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mengakibatkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang  Komisi Yudisial terkait 

pengawasan hakim tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan 

adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seluruh elemen Komisi 

Yudisial berupaya memulihkan kewenangan melalui revisi Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 2004. Komisi Yudisial memiliki energi baru dengan 

lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan yang 

telah dinanti selama lima tahun ini memberikan berbagai tugas dan 

wewenang baru bagi Komisi Yudisial diantaranya melakukan seleksi 

pengangkatan hakim adhoc di Mahkamah Agung, melakukan upaya 

peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim,melakukan langkah-langkah 

hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim, melakukan penyadapan bekerjasama dengan aparat 

penegak hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi. 

Disahkannya Undang-Undang tersebut merupakan konkritisasi dari upaya 

memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara 

independen yang menjalankan fungsi checks and balances di bidang 

kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman 

yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

            Komisi Yudisial menyelenggarakan pendaftaran dan seleksi calon 

hakim agung secara terbuka dengan melibatkan peran serta masyarakat. 

Adapun seleksi yang harus dilalui oleh calon hakim agung adalah seleksi 
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administratif, kualitas, dan kepribadian. Komisi Yudisial berusaha 

mengetahui kemampuan, profesionalitas, integritas, dan moral calon hakim 

agung. Peran serta masyarakat untuk memberikan masukan kepada Komisi 

Yudisial terkait calon hakim agung juga sudah dilibatkan sejak proses 

pendaftaran untuk selanjutnya dilakukan penelitian kebenaran atas informasi 

dan pendapat masyarakat oleh Komisi Yudisial. Hal ini dilakukan dengan 

maksud agar Komisi Yudisial mengetahui rekam jejak calon secara lengkap 

dan akurat. Khusus untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan hakim 

sesuai dengan kompetisinya, Komisi Yudisial mensyaratkan calon hakim 

agung membuat karya tulis ilmiah dengan topik yang telah ditentukan oleh 

Komisi Yudisial. 

                      Berdasar pada tahapan dan mekanisme seleksi yang dilakukan 

Komisi Yudisial secara terbuka dan transparan dengan berpedoman pada 

standar yang telah ditentukan, maka dapat diasumsikan calon hakim agung 

yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR RI merupakan calon-

calon yang terseleksi dengan   kemampuan keilmuan, profesionalitas, dan 

integritas yang dapat di pertanggung jawabkan. 

                      Pasal 24A Ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Calon hakim 

agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk 

mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh 

Presiden”. Dari keterangan pasal tersebut maka bisa dilihat adanya 

keterlibatan tiga Lembaga Negara, yaitu Komisi Yudisial, Dewan 
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Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam proses rekrutmen hakim agung. Dari 

tiga lembaga tersebut yang paling disorot  adalah peran dari DPR, hal ini 

menjadi faktor penting dari adanya Judicial Review terhadap Pasal 8 Ayat 

(2), (3) dan (4) UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dan Pasal 

18 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial dilihat dari 

alasan permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh pemohon 

bahwa UUD 1945 mengenal 3 (tiga) bentuk pengangkatan pejabat publik 

yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni melalui 

Pertimbangan, Persetujuan, dan Pemilihan yang diantaranya dapat dilihat 

dari ketentuan dibawah ini  : 

(1) Pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme 

pertimbangan terdapat dalam Pasal 13 ayat (2) UUD 1945 

yang menyebutkan bahwa :  

                       “Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”; 

(2) Pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme pemilihan 

terdapat dalam Pasal 23F ayat (1) yang menyatakan bahwa :  

     “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan 

Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden”. 

(3) Pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme persetujuan 

terdapat dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang 

menyebutkan bahwa : 

    “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan 

dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh 

Presiden”. 

 

Menurut keterangan ahli Zainal Arifin Mochtar pakar hukum Universitas 

Gadjah Mada dalam acara sidang uji materi Mahkamah Konstitusi, 

disebutkan  
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yang menjadi permasalahan dari Judicial Review ini adalah terjadi 

pelanggaran atas UUD 1945 khususnya Pasal 24A Ayat (3) UUD 

1945 yang menyebutkan peran DPR adalah memberikan 

persetujuan atas rekomendasi calon hakim agung oleh Komisi 

Yudisial. Dari sini ahli berpendapat dalam pelaksanaannya berbeda 

dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-

Undang Komisi Yudisial yang memberikan kewenangan oleh DPR 

untuk memilih dan menyelenggarakan fit and proper test( uji 

kepatutan dan kelayakan ) kepada calon hakim agung. Sedangkan 

di Komisi Yudisial sudah banyak melakukan tahap seleksi, 

faktanya DPR juga menjalankan tes yang muatannya sama dengan 

KY.  

 

 

            Permasalahan lain yang menjadi persoalan proses rekrutmen di DPR 

adalah aturan kuota tiga calon untuk satu posisi hakim agung yang lowong. 

Aturan kuota ini memerlukan pengkajian ulang karena penerapan aturan ini 

dikhawatirkan akan kontraproduktif. Pemilihan hakim agung yang dilalui di 

DPR juga dikhawatirkan terjadi mekanisme politik yang berpotensi 

menimbulkan banyak kepentingan yang didalamnya, dilihat dari adanya isu 

„lobi toilet’ diduga pernah dilakukan salah satu calon hakim agung dengan 

salah seorang anggota Komisi III DPR yang menimbulkan wacana 

peninjauan ulang seleksi calon hakim agung di DPR. Permasalahan lain 

adalah mekanisme uji kelayakan dan kepatutan di DPR hanya dilakukan 

dalam waktu satu hari atau satu pertemuan. Amat sulit menilai calon dengan 

model seperti ini sehingga yang terjadi adalah pemilihan calon berdasarkan 

pesanan fraksi.  

            Mekanisme calon hakim agung yang dipilih oleh DPR berpotensi 

mengganggu independensi peradilan karena hakim agung dipilih oleh 

lembaga politik, seharusnya DPR hanya memberikan “persetujuan” dan 
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yang memiliki kewenangan “memilih” adalah Komisi Yudisial sebagaimana 

dicantumkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bahwa “Komisi Yudisial 

bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim 

agung”.  

            Permasalahan yang terdapat didalam UU Mahkamah Agung dan UU 

Komisi Yudisial menjadi dasar atas pengajuan permohonan uji materi 

Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi oleh para pemohon Dr. 

Made Dharma Weda,S.H.,M.H Pemohon I, Dr.RM. Panggabean,S.H.,M.H 

Pemohon II, dan Dr.ST. Laksanto Utomo,S.H.,M.H sebagai Pemohon III. 

Dalam kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional para pemohon 

disebutkan untuk dapat melaksanakan hak konstitusional para pemohon 

telah pernah mendaftar dan dinyatakan lulus pada beberapa tahap seleksi 

yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terdapat didalam (bukti P-6), bahkan 

pemohon II sudah beberapa kali mengikuti seleksi yang sama dan telah 

diusulkan oleh KY kepada DPR untuk mendapat “persetujuan”, akan tetapi 

karena UU MA dan UU KY memberikan kewenangan kepada DPR untuk 

“memilih” calon hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY, bukannya 

“menyetujui” sebagaimana yang dimaksud Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, 

maka pemohon II tidak dipilih oleh DPR. Ketentuan pada UU MA dan UU 

KY yang menjadi objek pemohon yang memberikan kewenangan DPR 

untuk memilih calon hakim agung yang sudah dinyatakan lolos dan 

diusulkan oleh KY, telah merugikan hak konstitusional pemohon II dan 

berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon I dan pemohon III 
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apabila mendaftar kembali sebagai calon hakim agung karena para pemohon 

akan berhadapan dengan ketidakpastian hukum dalam pengisian lowongan 

hakim agung yang diatur dalam UU KY dan UU MA a quo. Sebaliknya, 

jika ketentuan pada UU MA dan UU KY tersebut dinyatakan tidak 

berkekuatan hukum lagi, maka kerugian hak konstitusional para pemohon 

tidak akan terjadi lagi. Dari pokok-pokok permohonan yang disampaikan 

pemohon Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan Pasal 8 ayat (2), ayat 

(3), dan ayat (4) UU No. 3 Tahun 2009  tentang Mahkamah Agung 

disebutkan sebagai berikut : 

(2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipilih oleh  Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang 

diusulkan oleh Komisi Yudisial. 

(3)  Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon 

untuk setiap lowongan. 

(4)  Pemilihan calon hakim agung  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang 

terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan 

Perwakilan Rakyat.          

Serta Pasal 18 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial 

yang berbunyi : 

“Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung 

sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 

(tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) 

lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada 

Presiden” 

 

         Telah menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal 24A ayat (3) UUD 

1945, karena ketentuan tersebut telah mengubah kewenangan DPR dari 

hanya “memberikan persetujuan” menjadi kewenangan untuk “memilih” 
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calon hakim agung yang diajukan oleh KY. Demikian juga, ketentuan dalam 

kedua Undang-Undang a quo,yang mengharuskan Komisi Yudisial untuk 

mengajukan tiga calon hakim agung untuk setiap lowongan hakim agung. 

Majelis mengutip risalah pembahasan perubahan UUD 1945 pada tahun 

2001 terkait pembentukan KY yang diungkap Agung Gunanjar (Anggota 

PAH 1 BP MPR). Beliau menyebutkan : 

   “... dalam Pasal 24B ini, kami menyatakan hakim agung 

diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas 

usul KY. Nah, kata-kata „dengan persetujuan DPR‟, DPR 

itu tidak lagi melakukan fit and proper test, DPR tidak lagi 

melakukan proses seleksi, tetapi DPR hanya memberikan 

persetujuan atau menolak sejumlah CHA yang diusulkan 

KY. Kembali kami menekankan, agar kekuasaan 

kehakiman yang merdeka itu tidak diintervensi 

kepentingan-kepentingan politik.” 

         Menurut Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil didalam pembacaan pertimbangan 

hukum catatan risalah perubahan UUD 1945, menjelaskan dengan sangat 

gamblang makna dan kandungan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang 

menyatakan “Calon Hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya 

ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. 

         Dari penilaian atas fakta dan hukum maka Mahkamah Konstitusi 

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat 

(4) UU MA, serta Pasal 18 ayat (4)UU KY, telah menyimpang atau tidak 

sesuai dengan norma Pasal 24A ayat (3)UUD 1945, karena ketentuan 

tersebut telah mengubah kewenangan DPR dari hanya “memberikan 

persetujuan” menjadi kewenangan untuk “memilih” calonhakim agung yang 
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diajukan oleh KY. Demikian juga, ketentuan dalam keduaUndang-Undang a 

quo, yang mengharuskan KY untuk mengajukan tiga calon hakim agung 

untuk setiap lowongan hakim agung. Dalam praktiknya juga cukup 

menyulitkan KY untuk memenuhi jumlah calon hakim agung yang harus 

diajukan melebihi dari jumlah yang dibutuhkan dan mengganggu proses 

rekrutmen hakim agung. Agar ketentuan kedua Undang-Undang a quo, 

tidak menyimpang dari norma UUD 1945, menurut Mahkamah kata 

“dipilih” oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 8 ayat (2)dan ayat (3) 

harus dimaknai “disetujui” oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta kata 

“pemilihan” dalam ayat (4) UU MA harus dimaknai sebagai “persetujuan”. 

Demikian juga frasa “3 (tiga) nama calon” yang termuat dalam Pasal 8 ayat 

(3) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY harus dimaknai “1 (satu) nama 

calon”, sehingga calon hakim agung yang diajukan oleh KY kepada DPR 

hanya satu calon hakim agung untuk setiap satu lowongan hakim agung 

untuk disetujui oleh DPR. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah 

Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya 

kemudian terbit keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 

yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 

Sembilan hakim konstitusi pada hari senin, tanggal delapan, bulan juli, 

tahun dua ribu tiga belas dan diucapkan dalam sidang pleno yang dihadiri 

oleh delapan hakim konstitusi pada hari kamis, tanggal Sembilan bulan 

januari, tahun dua ribu empat belas. Dari adanya keputusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut kini DPR hanya diberikan kewenangan “persetujuan” 
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dalam rekrutmen hakim agung yang sebelumnya turut serta dalam 

“memilih”, namun DPR berencana merumuskan  makna “persetujuan” 

seperti diamanatkan didalam putusan Mahkamah Konstitusi agar ada 

kejelasan dalam pelaksanaannya. 

Penyelenggaraan rekrutmen hakim agung Selasa 4 Februari 

2014 DPR menggunakan mekanisme baru yang berdasarkan 

pada keputusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 dari tiga nama 

calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial yaitu 

Suhardjono (hakim pengadilan tinggi makasar), Maria Anna 

Samiyati (wakil kepala pengadilan tinggi palu), dan Sunarto 

(inspektur wilayah II/hakim tinggi pengawas MA) melalui 

voting DPR menolak secara keseluruhan calon hakim agung 

tersebut, anggota Komisi III DPR Mudirman Munir 

menyatakan penolakan ketiga nama calon hakim agung itu 

dikarenakan ketiga nama tersebut sudah pernah di ajukan oleh 

Komisi Yudisial dan ditolak DPR  pada tahun 2011 dan 2012 

dengan mekanisme fit and proper test, DPR menilai ketiga 

nama tersebut pernah memberikan jawaban-jawaban yang 

meragukan tentang teknis hukum yang diajukan oleh DPR 

selain itu track record dan integritas ketiga nama calon hakim 

agung tersebut dinilai kurang baik dan DPR khawatir jika 

meloloskan ketiga nama tersebut justru akan merusak lembaga 

Mahkamah Agung.(http://www.youtube.comDPRTolak Semua 

Calon Hakim Agung ( accessed 7/02/2014) 

 

Wakil Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menyatakan “Komisi Yudisial 

dinilai tidak melakukan perbaikan dalam mencari nama-nama calon hakim 

agung untuk di ajukan kepada DPR”. Menurut Ketua Komisi Yudisial 

Suparman Marzuki  

Alasan-alasan yang dijadikan DPR dalam menolak ketiga nama 

calon hakim agung yang diajukan KY dinilai tidak relevan karena 

dalam menyeleksi calon hakim agung KY sudah sesuai dengan 

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman 

Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung. KY memiliki progres 

dalam menjaring calon hakim agung. Komisi Yudisial memiliki 

sistem pelacakan track record, sistem untuk menilai kompetensi 

dan kualitas selain itu menurut Suparman KY telah melakukan 

http://www.youtube.com/
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seleksi yang selektif, KY berpendapat ketiga nama calon hakim 

agung yang diajukan kepada DPR tersebut adalah calon hakim 

agung yang telah memenuhi kualifikasi untuk menjadi calon hakim 

agung.(http://www.youtube.comSeleksi Sia-sia Hakim Agung ( 

accessed 11/02/2014) 

 

Belum ditentukannya mekanisme antara DPR dan KY dalam menyamakan 

visi dalam mencari calon hakim agung yang ideal membuat DPR dan KY 

sedikit berbeda pandangan. Menurut Taufiqurrohman Syahuri (komisioner 

KY bidang rekrutmen hakim) “DPR seharusnya mempercayai KY dalam hal 

uji kualitas karena KY memiliki pedoman dalam hal uji kelayakan”. 

Sementara itu, mekanisme yang dilakukan oleh DPR dalam menyetujui dan 

menolak calon hakim agung belum dirumuskan dengan baik sehingga 

penilaian ideal calon hakim agung yang dilakukan oleh DPR berbeda 

dengan Komisi Yudisial. Dalam penjelasan pemerintah atas permohonan 

pengujian Undang-Undang Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, 

Direktur Litigasi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mualim Abdi 

menyatakan  

        “Persetujuan harus dimaknai sebagai suatu proses, 

mekanisme, penilaian, untuk dapat disetujui atau tidak 

disetujui DPR. Undang-Undang Dasar 1945 tidak 

menentukan secara rinci mengenai persyaratan calon hakim 

agung, tahap seleksi di KY, jumlah calon yang diusulkan ke 

DPR, karena diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang”. 

 

Pentingnya keterlibatan DPR sebagai kehendak terwujudnya check and 

balance terhadap pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman dan 

cabang-cabang kekuasaan lain. Demi mendapatkan hakim agung terbaik 

yang memenuhi kriteria dan berkualitas sebagaimana diamanatkan 

ketentuan Pasal 24A UUD 1945 yaitu hakim agung yang memiliki 
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integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan 

berpengalaman dibidang hukum. 

            Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti terdorong untuk 

mengadakan penelitian mengenai  

“KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA DALAM REKRTUMEN HAKIM AGUNG SEBELUM DAN 

SESUDAH ADA KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 

27 / PUU-XI/2013”. 

 

1. 2  Identifikasi Masalah 

               Penelitian ini mendeskripsikan permasalahan yang terkait dengan 

persoalan rekrutmen hakim agung di Indonesia,diantaranya :  

1. Tidak sesuainya Pasal 8 Ayat (2), (3) dan (4) UU No. 3 Tahun 2009 

tentang Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) UU No. 18 Tahun 

2011 Tentang Komisi Yudisial dengan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 

dalam perekrutan hakim agung. 

2. Penyelenggaraan fit and proper test(uji kepatutan dan kelayakan) calon 

hakim agung di DPR yang dinilai tidak efektif dan tidak sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi DPR sebagai lembaga legislatif. 

3. Keterlibatan DPR dalam rekrutmen hakim agung dinilai sangat rawan 

dengan kepentingan-kepentingan politik. 
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4. Aturan kuota tiga banding satu dalam memilih hakim agung  sangat 

menyulitkan Komisi Yudisial dalam menjaring calon hakim agung. 

5. Sebelum ada judicial review UU MA dan KY penyelenggaraan 

rekrutmen hakim agung dapat menimbulkan ketidakpastian hukum 

bagi warga negara Indonesia yang hendak menggunakan hak 

konstitusionalnya untuk menjadi hakim agung. 

6. Terjadi perbedaan perspektif antara Komisi Yudisial dan DPR dalam 

perekrutan calon hakim agung. 

7. Tidak adanya dasar yang sesuai dari DPR untuk memberi penilaian 

calon hakim agung yang akan disetujui 

. 

1. 3  Pembatasan Masalah 

            Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi hanya pada masalah 

yang berkaitan dengan judul yaitu antara lain : 

1. Urgensi kewenangan DPR dalam rekrutmen hakim agung. 

2. Dasar pertimbangan DPR dalam memberi persetujuan dan tidak memberi 

persetujuan calon hakim agung. 

3. Kewenangan DPR dalam rekrutmen hakim agung sebelum dan sesudah ada 

keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013. 
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1. 4  Perumusan Masalah 

            Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan di atas, secara khusus 

peneliti mencoba merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah urgensi kewenangan DPR dalam rekrutmen hakim agung? 

2. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan DPR dalam memberi persetujuan 

dan tidak memberi persetujuan calon hakim agung ? 

3. Bagaimanakah kewenangan DPR dalam  rekrutmen hakim agung sebelum 

dan sesudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-

XI/2013? 

 

1. 5  Tujuan Penelitian 

            Berdasarkan permasalahan di atas tujuan penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui urgensi kewenangan DPR dalam rekrutmen hakim agung. 

2. Mengetahui dasar-dasar pertimbangan DPR dalam memberi persetujuan 

dan tidak memberi persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh 

Komisi Yudisial. 

3. Untuk membandingkan kelebihan dan kekurangan kewenangan DPR 

dalam perekrutan hakim agung sebelum dan sesudah ada keputusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013. 
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1. 6  Manfaat Penelitian 

              Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat 

menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

2. Menambah pengetahuan masyarakat pada umumnya dan peneliti 

khususnya terhadap kewenangan DPR dalam rekrutmen hakim agung. 

3. Menambah pengetahuan tentang urgensi kewenangan DPR dalam 

rekrutmen hakim agung. 

4. Dapat dijadikan acuan dan referensi bagi penelitian berikutnya. 

1.6.2    Manfaat Praktis 

      1. Dapat diketahui urgensi kewenangan DPR dalam rekrutmen calon  

hakim agung. 

 2.  Dapat diketahui dasar-dasar yang menjadi pertimbangan DPR dalam      

rekrutmen calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. 

 3.   Dapat diketahui proses rekrutmen hakim agung di DPR sebelum   dan 

sesudah adanya putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013. 

          4.  Menjadi bahan masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi   

Yudisial dalam mendapatkan hakim agung yang memiliki integritas 

dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan 
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berpengalaman di bidang hukum. Demi terwujudnya supremasi 

hukum. 

 

1. 7  Sistematika Penulisan 

            Penulisan skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian yang 

secara terperinci diuraikan sebagai berikut : 

(1) Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan kelulusan, persembahan, moto, prakata, abstrak, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, data lampiran. 

(2) Bagian Inti Skripsi 

Bagian ini terdiri dari 5 bab, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang hal-hal yang bersifat umum mengenai masalah 

yang menjadi topik penelitian. Uraian tersebut berisi : latar belakang, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang uraian hasil penelaahan teoritis yang berkaitan dengan pokok-

pokok masalah yang diteliti sebagai dasar analisis masalah yaitu uraian yang 

berhubungan erat dengan rekrutmen hakim agung di DPR 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Berisi tentang dasar penelitian, metode pendekatan, fokus penelitian, lokasi 

penelitian, sumber data, alat dan teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan 

data, metode analisis data, prosedur penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang Kewenangan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Rekrutmen Hakim Agung 

sebelum dan Sesudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 / PUU-

XI/2013. 

BAB V : PENUTUP  

Berisi tentang uraian kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan 

pembahasan dan saran yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah. 

(3) Bagian Akhir Skripsi 

Dalam bab ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran yang digunakan 

sebagai acuan dalam menyusun skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 

Pasca Amandemen 

         Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) 

dijelaskan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Pernyataan ini 

membawa konsekuensi bahwa didalam penyelenggaraan Negara harus 

berdasarkan pada hukum yang berlaku secara sah. Negara hukum (rechtsstaat 

atau the rule of law) adalah konsep negara yang diidealkan oleh para pendiri 

bangsa yang membahas dan merumuskan UUD 1945. Sebagai negara hukum, 

maka hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan 

sistem.  

         Negara hukum Indonesia dapat juga diistilahkan sebagai negara 

hukum pancasila walaupun terinspirasi dari konsep negara hukum yang 

terkenal di Barat, akan tetapi apa yang dikehendaki keseluruhan jiwa yang 

tertuang dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945, demikian juga 

rumusan terakhir negara hukum dalam UUD 1945 setelah perubahan adalah 

suatu yang berbeda dengan konsep negara hukum Barat dalam arti rechtstaat 

maupun rule of law.  
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 Menurut Oemar Seno Adji berpandangan bahwa  

Negara hukum indonesia bersifat spesifik, konsep negara 

hukum disamping memiliki kesamaan tetapi juga 

memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum barat 

baik rechstaat maupun rule of law”. Oemar juga 

berpendapat dalam negara hukum pancasila posisi Tuhan 

menjadi satu elemen utama, begitu pentingnya prinsip 

ketuhan ini dalam  negara Indonesia menempatkan 

prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa (Seno Adji, 1980: 25)  

 

Dari elemen-elemen yang spesifik tersebut yang menjadikan negara 

hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal 

secara umum Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung 

Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta 

tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah 

dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan 

sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdi 

pada keutuhan negara kesatuan Indonesia. 

Lahirnya negara hukum Pancasila menurut Padmo 

Wahyono  berbeda dengan cara pandang liberal yang 

melihat negara sebagai suatu status tertentu yang 

dihasilkan oleh suatu perjanjian bermasyarakat dari 

individu-individu yang bebas atau dari status 

“naturalis” ke status “civis” dengan perlindungan 

terhadap civil rights. Tetapi dalam negara hukum 

Pancasila terdapat anggapan bahwa manusia dilahirkan 

dalam hubungannya atau keberadaanya dengan Tuhan 

Yang Maha Esa. Karena itu negara tidak terbentuk 

karena perjanjian atau “vertrag yang dualistis” 

melainkan “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa 

dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya 

berkehidupan kebangsaan yang bebas…”. (Tahir 

Azhary, 2003: 96)   
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Implementasinya, secara kongkrit Negara Hukum Indonesia dalam 

kehidupan bernegara  dilihat pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. 

Kaedah-kaedah yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 19945 tersebut yang 

menjadi kaedah penuntun bagi pelaksanaan pemerintahan negara yang lebih 

operasional. Konsistensi melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi itulah yang 

dikenal dengan prinsip konstitusionalisme. “Konstitusi dimaksudkan untuk 

mengatur tiga hal penting, yaitu menentukan pembatasan kekuasaan organ negara, 

mengatur hubungan antara lembaga-lembaga yang satu dengan yang lain serta 

mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga 

negara”.(Jimly Asshiddiqie, 2006: 144)  

         Sebagai sebuah sistem hukum terdiri dari elemen-elemen (1) kelembagaan 

institutional, (2) kaidah aturan (instrumental), (3) perilaku para subjek hukum 

yang menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu 

(elemen subjektif dan kultural). Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang 

komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya 

memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan 

prinsip “the rule of law, and not of man”, yang sejalan dengan pengertian 

“nomocratie”, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, “nomos”. Dalam 

paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu 

sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena 

prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya 

berasal dari kedaulatan rakyat. Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan 

dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-
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Undang Dasar. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di 

tangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (contstitutional 

democracy) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah 

negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (democratische 

rechstaat).  

        Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya 

dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dalam UUD 1945 terdapat prinsip 

yang mengandung makna yang erat dengan prinsip negara hukum yang dimuat 

dalam penjelasan “pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), 

tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dengan ketentuan ini, 

maka dasar sebagai negara berdasarkan atas hukum mempunyai sifat normatif, 

bukan sekedar asas belaka. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu 

prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan 

sebagai satu kesatuan yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi. Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, maka fungsi-fungsi 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang 
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kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Kekuasaan legislatif, berpuncak pada 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas dua kamar, yaitu 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maka 

cabang kekuasaan yudikatif, berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga 

dapat dipahami mempunyai dua pintu, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi. 

    Beberapa ahli mendefinisikan pendapatnya tentang Negara. Roger H. 

Soltau menuliskan “Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang 

mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama 

masyarakat”. Harold j. Laski mengatakan “ Negara adalah suatu masyarakat yang 

diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara 

sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari 

masyarakat itu”. Max Weber berujar “Negara adalah suatu masyarakat yang 

mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu 

wilayah. Dari berbagai pendapat tersebut Miriam Budiarjo menyimpulkan bahwa :  

“Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah 

(governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut 

dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangan 

melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan  yang 

sah” 

 

    Penerapan Negara hukum pasca amandemen terjadi perubahan-

Perubahan beberapa pasal yang mengakibatkan substansi penyelenggaraan Negara 

pun berubah. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang sebelumnya berbunyi “kedaulatan 

adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat” menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
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sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 itu 

menjadikan hukum sebagai panglima karena penyelenggaraan kekuasaan negara 

haruslah didasarkan atas hukum. Dengan demikian, seperti di ungkapkan oleh 

Jhon Locke bahwa negara harus memegang kewajiban-kewajiban dalam bentuk : 

a. kekuasaan legislatif tidak boleh digunakan untuk mengatur 

nasib rakyat secara sembarangan; 

b. kekuasaan negara tidak boleh dijalankan tanpa pertimbangan 

yang matang; 

c. pemerintah tidak boleh mengambil atau merampas hak milik 

rakyat tanpa persetujuan; 

d. perundang-undangan harus menjamin agar kekuasaan politik 

digunakan bagi kepentingan umum akan terealisasi dalam 

koridor NKRI. 

 

    Terlepas dalam perjalanannya nanti, apakah konsep negara hukum dapat 

terus dijaga dan dilestarikan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau 

tidak, setidaknya pada saat ini prinsip negara hukum telah bisa dimasukkan dalam 

konstitusi. Dan selanjutnya dijalankan oleh lembaga kekuasaan penyelenggara 

negara, karena hakekatnya kedaulatan ada ditangan rakyat dan negara ini adalah 

milik rakyat bukan penguasa. 

 

2.2 Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

            Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan yang pertama mencerminkan 

kedaulatan rakyat. Dalam kegiatan bernegara, yang pertama adalah mengatur 

kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan 

itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau 

lembaga Legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah 

kekuasaan legislatif badan yang memiliki kewenangan khusus untuk 
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membuat Undang-Undang. Dalam Negara demokrasi yang peraturan 

perundang-undangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka sangat 

dibutuhkan badan perwakilan rakyat yang dinamakan legislatif atau Dewan 

Perwakilan Rakyat. DPR merupakan perwakilan politik (political 

representation) yang anggotanya dipilih melalui pemilu, DPR adalah organ 

pemerintahan yang bersifat sekunder sedangkan rakyat bersifat primer, 

sehingga melalui DPR kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam 

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang–Undang Dasar”. Perubahan pertama terhadap 

UUD 1945 pada tanggal 19 oktober 1999 terjadi pergeseran kekuasaan 

Presiden dalam membentuk undang-undang, yang diatur pada Pasal 5, 

berubah menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang 

Pasal 20 UUD 1945. Perubahan Pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan 

legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden, beralih ke tangan 

DPR.DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai 

lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta 

pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat 

pusat. 

Berdasarkan UU Pemilu N0. 10 Tahun 2008 jumlah anggota DPR 

sebanyak 560 orang,keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan 

presiden,anggota DPR berdomisili di ibu kota Negara, Masa jabatan anggota 

DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru 
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mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR 

mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua 

Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR. Lembaga negara DPR 

mempunyai fungsi antara lain :  

1. Fungsi Legislasi, 

       Fungsi legislasi artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat 

undang-undang. Fungsi Anggaran, 

2. Fungsi anggaran  

Fungsi anggaran artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang 

berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN).  

3. Fungsi Pengawasan, 

Fungsi pengawasan artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan 

pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-

undang.  

 

Sedangkan hak-hak DPR sebagai lembaga negara, antara lain sebagai berikut: 

1. Hak Interpelasi.  

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada 

pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan 

strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.  

2. Hak Angket.  
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Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan 

terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.  

3. Hak Menyatakan Pendapat. 

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan 

pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang 

luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan 

rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut 

pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. 

Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk komisi-komisi yang 

bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja. Rumusan Pasal 20 UUD 

1945 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 20 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk     

undang-undang. 

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan 

bersama. 

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan 

bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan 

lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu 

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah 

disetujui bersama untuk menjadi undang-undang 

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui 

bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 

tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut 

disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi 

undang-undang dan wajib di undangkan. 

 

Secara umum fungsi DPR meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan 

dan fungsi anggaran. Pergeseran kewenangan membentuk undang-undang dari 
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sebelumnya ditangan Presiden dialihkan kepada DPR merupakan langkah 

konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi-fungsi lembaga negara 

sesuai bidang tugas masing-masing yakni DPR sebagai lembaga pembentuk 

undang-undang (kekuasaan legislatif) dan Presiden sebagai pelaksana undang-

undang (kekuasaan eksekutif). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjadikan 

DPR berfungsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus 

memperkokoh  pelaksanaan checks and balances oleh DPR. 

 

2.3 Kekuasaan Kehakiman Indonesia 

            Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 

1 ayat (3) menegaskan, bahwa Indonesia adalah Negara hukum. 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. Kekuasaan kehakiman 

sebagai kekuasaan yang merdeka, berarti bebas dan lepas dari campur tangan 

pemerintah atau pihak yang akan mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan 

kewenangannya barulah secara tegas dinyatakan pada perubahan Ketiga UUD 

1945, yakni ketentuan Pasal 24 Ayat (1) yang menentukan, kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

            Pada hakekatnya kekuasaan kehakiman hanyalah merupakan suatu 

sistem yang lebih luas, yaitu sistem konstitusional yang berlaku di 

suatu negara, yang menjadi lembaga-lembaga negara, fungsi, 
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kewenangan serta tanggung jawab masing-masing lembaga tersebut 

dan bagaimana hubungan negara dengan warga negara. Dengan 

melihat besarnya nomor mengenai bab dan pasal-pasal dalam UUD 

1945 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, maka dapat 

disimpulkan bahwa di samping kekuasaan kehakiman masih ada 

kekuasaan-kekuasaan lain yang ditentukan dalam UUD 1945. Dan  

dapat disimpulkan bahwa kekuasaan-kekuasaan yang ada dalam 

UUD 1945  tertata dalam suatu tatanan yang sesuai dengan 

pandangan jiwa yang menguasai UUD 1945. Dalam konteks ini 

UUD 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman dalam kaitannya 

dengan susunan ketatanegaraan (Bambang Sutiyoso,Sri Puspitasari 

2005:23) 

 

            Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga 

peradilan, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan 

Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berbunyi,”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”.  

            Peradilan merupakan suatu proses persidangan yang diselenggarakan 

oleh badan-badan pengadilan dalam rangka menyelesaikan sengketa atau 

permasalahan hukum dengan menerapkan hukum yang tepat, dan bertujuan 

untuk menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, menurut K.Wantjik Saleh 

dalam bukunya Kehakiman dan Peradilan mengemukakan : 

         bilamana terjadi suatu pelanggaran hukum, baik berupa perkosaan 

hak seseorang maupun kepentingan umum, maka terhadap 

pelanggarnya tidak dibenarkan diambil suatu tindakan untuk 

menghakimi oleh sembarang orang (eigentrichting), melainkan 

memlalui suatu proses yang tidak hanya cukup dengan pencegahan, 

tetapi juga memerlukan suatu perlindungan dan penyelesaiannya 

negara melalui kekuasaannya menyerahkan kepada kekuasaan 
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kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan pelaksananya 

yaitu hakim.  

 

Menurut A. Ridwan Halim fungsionaris pengadilan sebagai penyelenggara 

atau pelaksana fungsi peradilan memiliki misi utama dalam mengupayakan 

serta menjamin agar peradilan dapat mencapai serta mencerminkan : 

1. Keadilan merupakan keserasian dari, (i) kepastian hukum dan 

kesebandingan hukum atau kesetaraan hukum, (ii) 

proteksi/perlindungan hukum, dan retriksi atau pembatasan hukum, 

dan (iii) penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban. 

2. Kewibawaan hukum yang merupakan keserasian antara keketatan 

hukum dan keluwesan hukum. 

3. Perkembangan hukum merupakan keserasian antara 

modernisasi/pembaruan hukum dan restorasi/pemugaran hukum. 

4. Efisiensi dan efektivitas hukum merupakan keserasian antara 

unifikasi hukum dan diferensiasi/pluralism hukum. 

5. Kesejahteraan masyarakat yang merupakan keserasian antara 

kebendaan dan keakhlakan. 

 

Hakim sebagai fungsionaris pengadilan, dalam menyelesaikan atau 

mengakhiri suatu perkara atau perselisihan hukum dengan setepat-tepatnya 

maka terlebih dahulu harus mengetahui secara objektif tentang duduk perkara 

yang sebenarnya yaitu sebagai dasar dalam memberi  putusan.  

“Hakim sebelum memberikan putusan terhadap 

permasalahan atau perselisihan hukum di antara para pihak, 

maka hakim melakukan serangkaian pemeriksaan, karena 

putusan atau vonis terhadap suatu perkara atau perselisihan 

hukum adalah sebagai penutup atau pengakhir dari 

pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengadilan atau 

hakim”. (sudikno, A.Pitlo : 1993) 

 

 

2.3.1 Mahkamah Agung  

            Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) dan 
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Pasal 24A Ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

kekuasaan kehakiman serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung. Dalam undang-undang ini mengatur tentang 

kedudukan, susunan, kekuasaan, hukum acara yang berlaku pada 

pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung 

berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. Kewenangan 

Mahkamah Agung adalah:   

1. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan 

memutus: 

a. Permohonan kasasi 

b. Sengketa tentang kewenangan mengadili 

c. Permohonan peninjauan kembali 

2. Menguji peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-

undang terhadap undang-undang. 

 

            Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.Mahkamah 

Agung berwenang juga dalam : 

1. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan 

peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya 

dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. 

2. Melakukan pengawasan organisasi, administrasi badan peradilan 

yang ada diawahnya. 
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3. Meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis 

peradilan dari semua badan yang berada dibawahnya. 

4. Memberi petunjuk, teguran, dan peringatan kepada pengadilan di 

semua badan di bawahnya. 

5. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam 

permohonan grasi dan rehabilitasi. 

6. Dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah 

hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. 

 

            Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim 

anggota, panitera, dan seorang sekertaris. Pimpinan dan hakim anggota 

Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Untuk dapat diangkat menjadi 

Hakim Agung seorang calon harus memenuhi syarat : 

(a) Warga Negara Indonesia 

(b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

(c) Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai 

keahlian di bidang hukum 

(d) Berusia sekurang-kurangnya 50 tahun 

(e) Sehat jasmani rohani 

(f) Berpengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun menjadi hakim 

termasuk sekurang-kurangnya menjadi hakim tinggi 

(g) Calon hakim non karier disamping memenuhi syarat pada 

huruf a,b,c dan d juga berpengalaman dalam profesi hukum 

sekurang-kurangnya 25 tahun dan berijazah magister dalam 

ilmu hukum. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan 

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana penjara lima tahun atau lebih 

 

Pengisian keanggotaan hakim agung pada Mahkamah Agung diusulkan 

oleh Komisi Yudisial kepada DPR. Setelah itu DPR memilihnya dan 
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hasil dari pemilihan itu disampaikan kepada Presiden untuk 

mendapatkan keputusan pengangkatannya. Dalam melaksanakan 

kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung merupakan pengadilan 

tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Segala urusan 

organisasi,administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan 

Mahkamah Agung. 

2.3.2 Mahkamah Konstitusi 

            Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Negara baru dalam   

struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk 

berdasarkan amanat Pasal 24C jo Pasal III Aturan Peralihan Perubahan 

UUD 1945. Pasal 24C UUD 1945 menjelaskan Mahkamah Konstitusi 

adalah lembaga Negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani 

permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945, yang 

meliputi lima pokok perkara yaitu, (i) menguji konstitusionalitas 

Undang-Undang, (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga Negara 

yang kewenangannya diberikan UUD 1945, (iii) memutus pembubaran 

partai politik, (iv) memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan (v) 

memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat 

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

“Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap Negara memiliki latar 

belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu 
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proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis”  

(Jimly, 2004 : 189-190) 

            Keberadaan Mahkamah Konstitusi didalam proses perubahan 

menuju Negara yang demokratis adalah untuk menyelesaikan konflik 

antar lembaga negara. Selain itu, kekosongan dalam pengaturan 

pengujian (judicial review) terhadap undang-undang yang secara tidak 

langsung telah menguntungkan kekuasaan karena produk perundang-

undangan tidak ada yang mengganggu gugat maka dibentuk mekanisme 

untuk mengawasinya melalui hak menguji agar penyusunan peraturan 

perundang-undangan selaras dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi 

juga memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan 

umum sekaligus mengantisipasi terjadinya perselisihan perhitungan 

suara hasil pemilihan umum. Dikutip Indra Pahlevi dari Slamet Effendy 

Yusuf, Wakil Ketua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, latar belakang perlunya pembentukan 

Mahkamah Konstitusi di Negara Republik Indonesia adalah berasal dari 

kenyataan banyaknya problem-problem ketatanegaraan yang bermula 

dari perbedaan atau sengketa menginterpretasikan UUD 1945 oleh 

lembaga-lembaga kenegaraan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat 

(3) Perubahan Ketiga UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 ( 

sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh 

Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah 

Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. 
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                     Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi berada pada 

posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia karena 

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang terkait langsung 

dengan kepentingan politik, baik dari para pihak pemegang kekuasaan 

maupun pihak yang berupaya mendapatkan kekuasaan dalam sistem 

kekuasaan di Negara Republik Indonesia. Kedudukan Mahkamah 

Konstitusi menjadi sangat sentral sekaligus rawan terhadap intervensi 

atau pengaruh kepentingan politik, khususnya dalam hal memutus 

perselisihan hasil pemilihan umum, pembubaran partai politik, dan 

impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

                     Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu putusan 

Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak 

diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum dan tidak ada 

upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. 

 

2.4 Komisi Yudisial 

            Komisi Yudisial termasuk salah satu lembaga Negara baru, sesuai 

Pasal 24B UUD 1945 Komisi Yudisial diberikan wewenang untuk 

mengusulkan pengangkatan hakim agung. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 

18 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara 

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Sedangkan pengertian Mahkamah 

Agung RI dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu pelaku kekuasaan 

kehakiman sebagaimana dimaksud UUD 1945. Anggota Komisi Yudisial 
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diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Pasal 13 

huruf b UU Nomor 18 Tahun 2011 dijelaskan bahwa wewenang Komisi 

Yudisial adalah menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim. Tentunya jelas bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga 

pengayom dari kekuasaan kehakiman. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 19 

A UU Nomor 18 Tahun 2011, dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran 

martabat, serta perilaku hakim, KY berpedoman kepada Kode Etik dan atau 

Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh KY bersama Mahkamah 

Agung.  Artinya untuk menjalankan wewenangnya KY mesti berpedoman 

kepada Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim.Syarat untuk dapat 

diangkat menjadi anggota Komisi Yudisial adalah sebagai berikut : 

(a) Warga Negara Indonesia 

(b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

(c) Berusia minimal 40 tahun dan maksimal 68 tahun 

pada saat proses pemilihan 

(d) Mempunyai pengalaman di bidang hukum paling 

singkat 15 tahun 

(e) Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela 

(f) Sehat jasmani dan rohani 

(g) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak 

pidana kejahatan 

(h) Melaporkan daftar kekayaan 

 

 

            Pengisian jabatan anggota Komisi Yudisial diawali dengan seleksi 

oleh panitia seleksi pemilihan anggota Komisi Yudisial yang dibentuk oleh 

Presiden. Panitia seleksi menentukan 14 calon anggota yang disampaikan 

kepada Presiden. Kemudian, Presiden mengajukan 14 calon tersebut kepada 

DPR untuk meminta persetujuan. Dari 14 calon tersebut DPR wajib memilih 

dan menetapkan sebanyak 7 orang calon anggota Komisi Yudisial dan 
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terakhir diangkat oleh Presiden. Komisi Yudisial memegang jabatan selama 

lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa 

jabatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011Pasal 13 

kewenangan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut : 

a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad 

hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat 

persetujuan. 

b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta 

menjaga prilaku hakim. 

c. Menetapkan Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim 

bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 

d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik atau 

Pedoman Perilaku Hakim. 

 

            Terbentuknya Komisi Yudisial diharapkan akan mewujudkan 

penyelenggara kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan 

profesional. Komisi Yudisial juga memiliki kewenangan untuk menyiapkan 

calon hakim agung yang berakhlak mulia, jujur, berani dan kompeten. 

 

2.5 Fungsi Hakim Agung 

           Hakim adalah pejabat peradilan negara yang memiliki kewenangan 

untuk mengadili sesuai apa yang diamanatkan didalam Undang-Undang. 

Seorang hakim memiliki tugas yang sangat penting untuk mewujudkan 

hukum yang hidup dimasyarakat. Seorang hakim agung harus memiliki 

integritas dan kepribadian yang tidak tercela,adil,professional, dan 

berpengalaman di bidang hukum demi mewujudkan Mahkamah Agung yang 

bermartabat. Hakim sebagai fungsionaris pengadilan, dalam menyelesaikan 

atau mengakhiri suatu perkara atau perselisihan hukum dengan setepat-
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tepatnya maka terlebih dahulu harus mengetahui secara objektif tentang 

duduk perkara yang sebenarnya yaitu sebagai dasar dalam memberi  putusan. 

Menurut Saldi Isra Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum 

Universitas Andalas “Dalam mewujudkan peradilan yang diharapkan oleh 

pencari keadilan figur hakim adalah elemen utama dalam menentukan 

keberhasilan sebuah peradilan yang bebas dan merdeka”. 

 

          Mahkamah Agung adalah induk dari seluruh lembaga peradilan yang 

ada sebagaimana amanat amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Undang-

Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-

Undang No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Selain itu juga 

wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dalam hal pengadilan sangat 

besar.Mahkamah Agung terdiri dari ketua, dan hakim agung. Dengan 

demikian yang menjalankan Mahkamah Agung adalah para Hakim Agung. 

Tugas para hakim agung ini semakin berat karena saat ini telah bertambah 

ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung antara lain di 

bidang pengaturan dan pengurusan masalah organisasi, administrasi, dan 

finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung 

memiliki tugas mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-

undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang  dan mempunyai 

wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Penemuan hukum 

menurut ajaran G.J. Wiarda adalah tepat, padat, dan benar sebagaimana 

dipersonifikasikan pada tiga wujud (trimatra penemuan hukum) sebagai 

berikut : 
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1. Hakim sebagai corong undang-undang ; 

2. Hakim sebagai penterjemah Undang-

undang/Hukum; 

3. Hakim yang menimbang dan memutuskan demi 

dan menurut keadilan 

Dengan demikian sesuai hal-hal tersebut dijelaskan pula hakekat, tugas, dan 

fungsi hakim yaitu melakukan penemuan hukum dengan hasil keputusan hati 

nurani terhadap perkara yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diadili. 

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 Republik Indonesia 

diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping tugasnya sebagai 

Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan 

memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa tentang 

kewenangan mengadili. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 

Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985). Demi mewujudkan 

tugas dan kewenangan tersebut maka dibutuhkan peran seorang hakim agung 

yang dapat memberikan putusan yang baik, putusan hakim dapat diartikan 

sebagai penemuan hukum dalam artian khusus berarti bahwa hakim dalam 

putusannya baik dalam ratio decidendi maupun dalam obiter dicta-

nya,berkewajiban merumuskan pertimbangan-pertimbangannya tidak hanya 

berdasarkan ilmu hukum dengan pelbagai ilmu-ilmu bantuannya, tetapi juga 

melibatkan fisafat hukum dan teori hukum lebih-lebih apabila berhadapan 
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dengan perkara-perkara yang secara mendasar benar-benar menyentuh hati 

nurani. 

2.5.1. Undang-Undang yang mengatur tentang kekuasaan 

kehakiman 

1. UUD 1945 BaB IX  Pasal 24A, 24B, 24C,25 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Mahkamah Agung. 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Mahkamah Konstitusi. 

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Umum. 

6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara. 

7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama. 

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer. 

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Komisi Yudisial. 
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2.6 Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Negara Indonesia 

            Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan 

istilah judicial review. Kewenangan judicial review dapat dimiliki oleh setiap 

hakim di semua tingkat, atau diberikan secara terpusat kepada Mahkamah 

Agung atau Mahkamah Konstitusi. Jika hak atau kewenangan tersebut ada 

pada hakim pengadilan biasa, kewenangan tersebut biasanya terbatas pada 

mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sampai 

membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 

Menurut Jimly Asshiddiqqie, judicial review adalah upaya pengujian oleh 

lembaga yudikatif terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang 

kekuasaan legislatif,eksekutif maupun yudikatif dalam rangka penerapan 

prinsip checks and balances berdasarkan separation of power. Dalam 

praktek, dikenal dengan adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji 

atau biasa disebut sebagai norm control mechanism. Ketiganya sama-sama 

merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan 

keputusan hukum, yaitu : 

1) Keputusan normatif yang berisi dan bersifat 

pengaturan (regeling), 

2) Keputusan normatif yang berisi dan bersifat 

penetapan   administratif (beschikking), 

3) Keputusan normatif yang berisi dan bersifat 

penghakiman (judgement) atau vonis (Jimly 

Asshiddiqqie 2006 :1). 

 

   Ketiga bentuk norma hukum tersebut dapat diuji kebenarannya 

melalui mekanisme justisial ataupun non justisial. Jika pengujian dilakukan 
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oleh lembaga peradilan, maka proses pengujiannya disebut judicial review. 

Namun jika pengujian dilakukan oleh lembaga non justisial, kurang tepat bila 

disebut judicial review. Istilah yang tepat tergantung pada lembaga mana 

yang berwenang melakukan pengujian. Jika kewenangan tersebut diberikan 

kepada legislatif, maka proses tersebut disebut sebagai legislative review. Jika 

kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga eksekutif, maka disebut 

executive review.  

               Konsep pengujian perundang-undangan oleh kekuasaan kehakiman, 

dibagi menjadi dua istilah yaitu judicial review dan judicial preview. “review 

berarti memandang,menilai,atau menguji kembali, sedangkan preview berarti 

kegiatan memandangi sesuatu lebih dulu dari sempurnanya keadaan objek 

yang dipandang itu” (Jimly Asshiddiqqie 2006:4). Jika hubungan dengan 

objeknya adalah undang-undang, maka ketika undang-undang tersebut belum 

dinyatakan resmi atau belum dapat dikatakan mengikat untuk umum, 

kemudian dilakukan pengujian, maka proses tersebut disebut sebagai judicial 

preview. Namun jika pengujian undang-undang tersebut dilakukan ketika 

undang-undang tersebut telah diresmikan atau dengan kata lain telah 

dinyatakan resmi keberlakuannya dan mengikat untuk umum, disebut judicial 

review. 
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2.7 Rekrutmen Hakim Agung 

            Sejarah pengangkatan hakim agung di Indonesia sejauh ini dapat 

digambarkan melalui empat fase generasi. Fase generasi pertama yaitu 

sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang 

Mahkamah Agung dimana pengisian jabatan hakim agung pada Mahkamah 

Agung dilakukan secara sederhana cukup diusulkan oleh ketua Mahkamah 

Agung kepada Presiden dan Presiden mengeluarkan keputusannya. 

Pengusulan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan pantauan 

rekam jejak hakim yang bersangkutan baik dari segi teknis maupun integritas. 

            Fase generasi kedua, pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 14 

tahun 1985, dengan tata cara perekrutannya diusulkan oleh Mahkamah Agung 

kepada DPR kemudian DPR melakukan fit and propertest setelah itu hasilnya 

diserahkan kepada Presiden untuh disahkan sebagai hakim agung. Fase 

generasi ketiga, terjadi setelah adanya amandemen konstitusi yang 

menghadirkan adanya lembaga baru bernama Komisi Yudisial. Pasal 24A 

ayat (3)  UUD 1945 menyebutkan bahwa “Calon hakim agung diusulkan oleh 

Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan 

persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. 

Selanjutnya didalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa 

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka 

menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat serta prilaku 

hakim”. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Komisi 
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Yudisial peranan Mahkamah Agung sama sekali tidak disebut dalam proses 

perekrutan hakim agung. Pada generasi ini, perekrutan hakim agung mulanya 

Mahkamah Agung masih diberi kewenangan mengusulkan calon hakim 

agung, hanya saja terbatas pada hakim karier maka sejak tahun 2009 untuk 

memurnikan pelaksanaan konstitusi perekrutan calon hakim agung baik dari 

jalur karier maupun non karier dilaksanakan oleh Komisi Yudisial. 

            Fase generasi keempat, terjadi setelah keluarnya putusan Mahkamah 

Konsitusi Nomor 27/PUU-XI?2013 yang memangkas kewenangan DPR 

dalam Pasal 8 ayat (2) , ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 

2009 tentang Mahkamah Agung serta Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial karena dipandang 

bertentangan dengan norma Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Dengan adanya 

putusan ini maka, kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat bukan lagi 

“memilih” calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial tetapi 

sekedar memberikan “persetujuan” atas calon hakim agung yang diajukan 

oleh Komisi Yudisial. 

             Keterlibatan DPR dalam perekrutan hakim agung di Indonesia 

berkaitan dengan kepentingan untuk menjamin adanya akuntabilitas (public 

accountability) dalam pengangkatan dan pemberhentian hakim agung. 

Bagaimanapun juga, pengakuan akan penting dan sentralnya prinsip 

independensi peradilan (the independence of judiciary) sebagai Negara 

Hukum modern harus lah diimbangi dengan penerapan prinsip akuntabilitas 

publik. Karena, fungsi partisipasi publik dipandang penting, dan hal itu terkait 
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dengan fungsi di DPR, bukan di KY sebagai lembaga teknis yang bersifat 

administratif. 

            Sebagai lembaga teknis administratif, Komisi Yudisial harus dijamin 

independen dari campur tangan politik dari pemerintah ataupun dari lembaga 

politik kekuasaan legislatif. Dengan demikian, Komisi Yudisial benar-benar 

dapat bertindak sebagai lembaga antara yang kritis dan objektif, semata-mata 

untuk mencapai kehormatan, kepercayaan dan martabat hakim dan lembaga 

peradilan. 

 

2.7.1 Syarat Hakim Agung  

            Selain syarat-syarat yang bersifat normatif dan pro-forma demi 

menjamin kearifan dan sikap kenegarawannya dengan baik hakim agung 

sebaiknya berusia antara 60 sampai 70 tahun. Idealnya, semua hakim agung 

adalah hakim karier. Meskipun mekanisme perekrutan hakim non-karier 

tetap harus ada, tetapi keperluan akan ada hakim non-karier itu seharusnya 

memang dibatasi. Pengangkatannya sebaiknya dibatasi hanya sebagai 

pengecualian yang memang diperlukan, seperti kebutuhan akan hakim 

agung bidang perpajakan, hakim agung bidang lingkungan hidup, dan hakim 

agung bidang ketatanegaraan, khususnya terkait dengan perkara judicial 

review. Namun jumlahnya haruslah tidak terlalu banyak. Jika hakim non-

karier terlalu banyak, perencanaan karier yang berlaku internal dunia 

kehakiman menjadi terganggu, dan dapat menyebabkan berkembangnya 

sikap demoralisasi dikalangan hakim karier. Ketentuan untuk meniadakan 
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adanya hakim non-karier tidak dibenarkan, karena dalam prakteknya 

keberadaan hakim non-karier sangat diperlukan untuk menjaga komposisi 

keahlian dikalangan para hakim agung.Misalnya, rekrutmen hakim non 

karier di bidang perpajakan tidak dimungkinkan sama sekali, niscaya 

Mahkamah Agung tidak dapat diharapkan mempunyai hakim agung dengan 

latar belakang keahlian di bidang perpajakan. Demikian pula untuk 

keperluan-keperluan khusus yang lain, dalam praktik, tidak selalu dapat di 

penuhi dari kalangan hakim karier yang ada. 

            Hakim agung baik dari kalangan karier maupun non-karier haruslah 

memenuhi syarat-syarat personal dan profesional yang mumpuni. Hakim 

Agung bukanlah hakim yang biasa. Hakim Agung sebaiknya memiliki 

rekam jejak yang jelas mengenai integritas perilakunya, mengenai prestasi-

prestasi dan pencapaian yang dihasilkan selama karier dan pengalamannya 

didalam pembangunan dan penegakan hukum, khususnya dibidang 

peradilan. Karena itu, hakim agung haruslah mempunyai pengalaman kerja 

di bidang hukum sekurang-kurangnya 15 tahun dengan usia maksimum 

ketika dicalonkan adalah 60 tahun. 

            Sistem pendidikan tinggi hukum yang sudah berkembang pesat 

dewasa ini, hakim agung dipersyarat minimal sudah menyelesaikan 

pendidikan magister hukum, dan pernah menerbitkan buku atas namanya 

sendiri. Dunia hakim sangat baik jika di kaitkan dengan dunia ilmu hukum. 

Keterampilan menulis itu harus dibiasakan dan karena itu perlu di 

persyaratkan, karena salah satu tugas hakim adalah penulis pendapat hukum 
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dan putusan yang berisi analisis-analisis hukum yang mendalam, sehingga 

dapat menghasilkan temuan-temuan hukum yang bersifat inovatif.  Para 

hakim harus menyadari posisinya dalam memimpin proses pencerahan 

kehidupan bangsa dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia.  
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2.8 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANDASAN OPERASIONAL 

1. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013. 

2. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2013 tentang pedoman 

penentuan kelayakan calon hakim agung. 

3. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Seleksi 

Calon Hakim Agung 

 

Pelaksanaan 

perekrutan hakim 

agung oleh DPR 

sebelum dan sesudah 

ada keputusan MK 

Nomor 27/PUU-

XI/2013 

Kelebihan dan 

kekurangan mekanisme 

perekrutan hakim 

agung yang lama dan 

baru di DPR serta 

permasalahan yang ada 

dalam pelaksanaan 

Teori Tentang 
Negara Hukum 

Indonesia 

 lembaga DPR RI 

dan Kekuasaan  

kehakiman 

Indonesia 

 

YuridisSosiolo

gis : 

1. Wawancara 

2. StudiKepusta

kaan 

3. Dokumentasi 

Kewenangan ideal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia dalam rekrutmen hakim agung 

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman Pasal 30 Ayat (1),(2),(3) 

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Mahkamah Agung Pasal 8 Ayat (2),(3),(4) 

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Komisi Yudisial Pasal 18 Ayat (4) 

 

 

UUD 1945 Pasal 

24A Ayat (3) 
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2.8.1 Penjelasan Bagan Kerangka Berfikir 

                     Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-

Undang Dasar 1945 yaitu pada Bab IX  tentang kekuasaan kehakiman. 

Rekrutmen hakim agung di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian dalam 

pelaksanaannya didukung oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Mahkamah Agung Pasal 8 ayat (2),(3) dan (4)serta Pasal 18 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dengan adanya 

judicial review Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (2),(3) dan 

(4) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial Pasal 

18 mengakibatkan berubahnya kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat 

dalam rekrutmen hakim agung dari sebelumnya memiliki kewenangan untuk 

memilih menjadi hanya berwenang untuk memberikan persetujuan atau tidak 

memberikan persetujuan, hal ini terlihat setelah Mahkamah Konstitusi 

mengabulkan permohonan judicial review kedua Undang-Undang tersebut 

dengan lahirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 

yang kemudian menjadi landasar operasional untuk dijadikan dasar dalam 

rekrutmen hakim agung. 

            Komisi Yudisial sebagai lembaga yang pertama menyeleksi calon 

hakim agung sebelum diusulkan kepada DPR, dalam menyeleksi calon hakim 

agung Komisi Yudisial berpedoman pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 

Tahun 2013 tentang Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung dan 

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon Hakim 
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Agung. Setelah Komisi Yudisial menyeleksi calon hakim agung dengan 

tahapan-tahan yang ada dalam pedoman Komisi Yudisial maka calon hakim 

agung yang dinyatakan memenuhi passing grade akan diusulkan kepada DPR 

untuk di uji dalam fit and propertest di Komisi III DPR RI. 

             Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 

menjelaskan kewenangan DPR tidak lagi memilih calon hakim agung dan 

hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap 

calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial selanjutnya aturan 

kuota 3:1 yaitu Komisi Yudisial mengusulkan 3 nama calon hakim agung 

kepada DPR untuk satu posisi lowong hakim agung dihapuskan menjadi 

Komisi Yudisial hanya mengusulkan satu nama untuk satu posisi hakim agung 

yang lowong. Adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang tidak 

terlalu banyak merubah mekanisme rekrutmen hakim agung, DPR tetap 

memiliki kewenangan untuk fit and propertest calon hakim agung yang 

diusulkan oleh Komisi Yudisial hanya saja mekanisme rekrutmen hakim agung 

di DPR perlu ada perbaikan lagi agar mendapatkan hakim agung yang sesuai 

dengan harapan. Sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi jika ditinjau 

dari fakta-fakta sosiologis dan yuridis banyak terjadi penyimpangan-

penyimpangan dalam rekrutmen calon hakim agung di DPR sehingga perlu 

adanya judicial review terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung dan 

Undang-Undang Komisi Yudisial. Meskipun saat ini DPR tidak lagi memiliki 

kewenangan untuk memilih calon hakim agungsebagai lembaga yang 

menentukan calon hakim agung yang akan di sah kan oleh Presiden DPR harus 
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memiliki mekanisme yang baik dan pedoman-pedoman yang sesuai untuk 

memberikan penilaian calon hakim agung agar setiap hakim agung terpilih 

dapat menjalankan tugasnya dengan baik di Mahkamah Agung. Sehingga 

penjelasan dari kerangka berfikir diatas menuntut adanya mekanisme ideal dari 

DPR dalam memberi persetujuan calon hakim agung. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

                     Metode penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah ataupun 

sebagai cara pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan 

metode-metode ilmiah yang sistematis dan logis. Metode penelitian 

digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian untuk memperoleh 

informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan 

dengan pokok permasalahan. Metode penelitian yang digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan Yuridis-

Sosiologis. Yuridis yaitu memandang hukum sebagai norma-norma tertulis 

yang terdapat dipertaturan perundang-undangan sedangkan Sosiologis 

dilihat dari fakta-fakta sosial yang terjadi dilapangan. 

         Penelitian hukum Yuridis Sosiologis (sosio-legal 

approach) yaitu penelitian hukum dipelajari dan diteliti 

sebagai studi law in action karena mempelajari dan 

meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan 

lembaga-lembaga sosial yang lain studi hukum law in 

action merupakan studi sosial non doktrinal dan bersifat 

empiris(Ronny,1988:34).  

           

 

                     Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif Penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang cenderung menggunakan analisis 

dan menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
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         orang-orang dan perilaku yang dapat diamatidan menekankan pada 

fenomena-fenomena objektif yang dikaji secara kualitatif dengan 

menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena 

yang ada terkait dengan rekrutmen calon hakim agung di DPR RI serta 

berbagai permasalahan yang ada. Penelitian ini dilengkapi dengan 

melakukan survai untuk mengumpulkan informasi terkait dengan pendapat-

pendapat ahli dan penyelenggaraan rekrutmen calon hakim agung di DPR 

RI. 

            Menurut Prof Abdulkadir Muhammad “penelitian hukum empiris 

menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum 

masyarakat”. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai 

perilaku nyata (actual behaviour) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak 

tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. 

Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif 

tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.    

                           

3. 1 Dasar Penelitian  

            Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Moleong dalam 

bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif (2007: 6) 

mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut : 

              Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian misalnya perilaku,persepsi,motivasi,tindakan,dan 

lain-lain secara holistik. Dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 
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Sedangkan menurut Sugiono (2008 : 1) penelitian kualitatif adalah  

Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. 

 

            Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh 

kelengkapan data adalah dengan cara wawancara dengan cara terstruktur untuk 

mendapatkan informasi dari narasumber berdasarkan jawaban atas pertanyaan 

yang ada dalam instrumen wawancara, observasi dilapangan untuk mengamati 

mekanisme rekrutmen hakim agung di Komisi III DPR RI serta proses seleksi 

hakim agung yang dilakukan  oleh Komisi Yudisial dan membandingkan 

dengan data-data tertulis yang ada di dalam buku dan peraturan perundang-

undangan. Dari hasil observasi dilapangan dan wawancara dengan narasumber 

tersebut peneliti dapat mengetahui proses rekrutmen yang dilakukan oleh 

Komisi Yudisial dalam seleksi calon hakim agung sampai dengan 

mengusulkan nama-nama calon hakim agung yang lolos seleksi kepada Komisi 

III DPR RI dengan mempresentasikan profil calon hakim agung tersebut 

sebelum dilakukan fit and propertest oleh Komisi III DPR RI. Dalam 

penyelenggaraan fit and propertest calon hakim agung di DPR RI juga 

menambah pengetahuan peneliti tentang dasar-dasar yang menjadi 

pertimbangan dalam memberikan persetujuan atau tidak memberi persetujuan 

terhadap calon-calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dilihat 

dari pemaparan makalah dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikain oleh 

tiap-tiap fraksi di Komisi III DPR RI kepada calon hakim agung. Selain itu, 
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peneliti juga mencari sumber dari pendapar para pakar hukum tentang 

rekrutmen hakim agung di Komisi III DPR RI.Dengan dasar tersebut maka 

penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan tentang pelaksanaan 

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rekrutmen 

Hakim Agung sebelum dan sesudah ada Keputusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 27/PUU-XI/2013. 

 

3. 2 Metode Pendekatan 

            “Metode yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis, hukum 

dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil di kaitkan dengan variabel-

variabel sosial”. (Amiruddin dan zainal Asikin, 2006 : 133). 

               Yuridis-sosiologis adalah suatu metode pendekatan yang tidak hanya 

ditinjau dari kaidah hukum saja tetapi juga meninjau keadaan yang timbul dan 

terjadi dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini menggunakan dasar hukum 

diantaranya : 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan Undang-

Undang Nomor 22 tahun 2004  tentang Komisi Yudisial. 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung. 
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5. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan 

perwakilan Rakyat Daerah. 

6. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2013 tentang pedoman 

penentuan kelayakan calon hakim agung. 

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013. 

                    Terkait dengan pendekatan sosiologis peneliti sudah melakukan 

wawancara dengan tenaga ahli Komisi III DPR RI Bapak Dr.Agus Budianto, 

SH,MH dan Ketua Bagian Sekretariat Jenderal Komisi III DPR RI Ibu Dra. Tri 

Budi Utami,MS.i selain itu peneliti juga melakukan wawancara bersama staf 

bagian rekrutmen hakim agung Komisi Yudisial Bapak Tabah Sulistyo, SH dan 

Ibu Lina Maryani, SH selain itu peneliti telah melakukan observasi dalam 

penyelenggaraan rekrutmen hakim agung di Komisi III DPR RI pada tanggal 

15 dan 18 September 2014 Untuk memperoleh informasi tentang bagaimana 

pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 

rekrutmen hakim agung sebelum dan sesudah ada keputusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013. 

 

3. 3 Fokus Penelitian 

            Fokus penelitian dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk 

pelaksanaan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 

rekrutmen hakim agung sebelum dan sesudah ada Keputusan Mahkamah 
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Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 serta dasar-dasar pertimbangan DPR 

dalam menyetujui dan menolak calon hakim agung. 

 

3. 4 Lokasi Penelitian 

            Penelitian ini berlokasi di lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia dan Komisi Yudisial. 

3. 5 Sumber Data 

            Penelitian hukum memerlukan adanya data-data, yang mana data-data 

tersebut akan menunjang hasil dari penelitian hukum tersebut, data tersebut 

dapat diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Disebut data 

Primer dan data sekunder (Soekanto 2006:12). Sumber data dapat diartikan 

sebagai subjek dari mana data diperoleh. Dari jenis penelitian kualitatif yang 

diambil oleh peneliti maka peneliti menggunakan narasumber atau informan 

sebagai subjek yang diteliti, karena ia bukan saja sebagai sumber data, 

melainkan juga aktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian 

berdasarkan informasi yang diberikan.  

 

3.5.1 Data Primer 

                       Sumber data primer dapat diperoleh peneliti melalui wawancara 

terhadap  informan atau observasi ditempat dimana penelitian dilakukan. “Data 

primer merupakan kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati, atau 

diwawancarai” (Moleong, 1990: 112). Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan oleh peneliti, mendapatkan berbagai informasi dan sumber data dari 
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informan terkait dengan rekrutmen hakim agung di Komisi III DPR RI dan 

mekanisme yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam mencari calon hakim 

agung yang memiliki integritas.Dalam penelitian ini yang dijadikan informan 

adalah Tenaga Ahli Komisi III DPR RIBapak Dr. Agus Budianto,SH,MH 

bersama Ketua Bagian Sekretariat Jenderal Komisi III DPR RI Ibu Dra. Tri 

Budi Utami,M.Si dan anggota Komisi Yudisial bagian rekrutmen hakim agung 

Bapak Tabah Sulistyo, SH dan Ibu Lina Maryani, SH. 

                      Hasil penelitian melalui wawancara di Komisi III DPR RI peneliti 

mendapatkan informasi dari informan tentang peran DPR dalam rekrutmen 

hakim agung yang dinilai sangat penting dan untuk menjaga check and balance 

diantara lembaga negara dalam rekrutmen hakim agung, selain itu lembaga 

DPR RI sendiri menyatakan lebih transprasan dan selektif dalam menguji 

setiap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Selain itu 

peneliti juga mendapatkan informasi tentang dasar-dasar yang dijadikan bahan 

pertimbangan oleh Komisi III DPR RI dalam memberikan persetujuan dan 

tidak memberi persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi 

Yudisial.Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan anggota Komisi Yudisial 

bagian rekrutmen hakim agung memperoleh informasi bahwa Komisi Yudisial 

sangat selektif dalam menyeleksi calon hakim agung baik dari hakim karir 

maupun non karir yang berdasarkan pada Peraturan Komisi Yudisial Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 meskipun masih terdapat kendala diantaranya 

sedikitnya minat hakim pengadilan dibawah Mahkamah Agung yang ingin 

menjadi hakim agung. Hasil penelitian melalui observasi peneliti telah 
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melakukan pengamatan dari jalannya fit and propertest calon hakim agung di 

Komisi III DPR RI pada tanggal 15 dan 18 September 2014 dimana terdapat 5 

calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR RI dan 

kemudian hanya 4 (orang) calon hakim agung yang diberikan persetujuan 

sedangkan 1 (orang) diantaranya dinilai tidak memenuhi kriteria sebagai hakim 

agung sehingga tidak diberikan persetujuan. 

 

3.5.2 Data Sekunder 

                    Data sekunder yaitu sumber yang memberikan penjelasan mengenai 

sumber hukum primer, seperti Peraturan Perundang-undang, hasil penelitian, 

atau pendapat para pakar hukum (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003:32). 

Yang dapat dikatakan “dokumen yaitu setiap bahasa tertulis atau film” 

(Moleong, 2005:216). Hal ini dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, 

memperdalam kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti lain. Dokumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa 

Peraturan Perundang-undangan, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

27/PUU-XI/2013, buku pedoman Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, 

laporan rekrutmen hakim agung di Komisi Yudisial, rekaman hasil wawancara, 

rekaman penyelenggaraan fit and propertest calon hakim agung di Komisi III 

DPR RI, rekaman video wawancara seputar rekrutmen hakim agung oleh pakar 

hukum di youtube dokumentasi berupa foto-foto hasil penelitian.  
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3. 6 Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

            Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yang 

diperoleh melalui metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : 

 

3.6.1 Wawancara (Interview) 

                     Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang di wawancarai (interviewee) yang memberi jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong 2002:135). Data yang diperoleh oleh peneliti dari 

teknik wawancara adalah jawab-jawaban dari narasumber atas pertanyaan yang 

dibuat dalam instrumen wawancara. Wawancara dilakukan secara terstruktur, 

sistematis, telah terencana, dan mengacu pada tujuan penelitian yang 

dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi dari informan 

yang bersedia untuk di wawancarai yang berasal dari Komisi III DPR RI yaitu 

Bapak Dr. Agus Budianto, SH,MH sebagai tenaga ahli Komisi III DPR RI dan 

Ibu Dra. Tri Budi Utami, MS.i sebagai Ketua Bagian Sekretariat Jenderal 

Komisi III DPR RI serta informan dari Komisi Yudisial bagian rekrutmen 

hakim agung yaitu Bapak Tabah Sulistyo, SH dan Ibu Lina Maryani, SH. 

 

3.6.2 Observasi 

                     Berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk 

memperoleh data dan informasi terkait rekrutmen calon hakim agung di DPR 

RI maka peneliti telah mengadakan observasi secara langsung untuk 
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menyaksikan jalannya fit and propertest untuk memberikan persetujuan calon 

hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial yang dilakukan oleh Komisi 

III DPR RI di ruang rapat Komisi III DPR RI pada tanggal 15 dan 18 

September 2014.  

                    Hasil observasi tersebut peneliti mendapatkan data berupa dokumentasi 

tentang mekanisme penyelenggaraan rekrutmen hakim agung di Komisi III 

DPR RI dimana terdapat 5 orang calon hakim agung yang diusulkan oleh 

Komisi Yudisial diantaranya adalah Dr.Amran Suaidi, SH.,MH,MM  (untuk 

kamar agama), Dr.Purwosusilo,SH.,MH (untuk kamar agama), Sudrajad 

Dimiyati,SH.,MH (untuk kamar perdata), Muslich Bambang 

Luqmono,SH.,M.Hum (untuk kamar pidana), Is Sudaryono, SH.,MH (untuk 

kamar TUN ). Seluruh calon hakim agung tersebut membuat makalah dan 

memberikan pemaparan dari makalah yang dibuatnya di hadapan para anggota 

Komisi III DPR RI dengan durasi waktu 30 menit per-orang, kemudian setelah 

memberikan pemaparan makalahnya calon hakim agung diberikan pertanyaan-

pertanyaan dari tiap-tiap anggota fraksi yang ada di Komisi III DPR RI 

masing-masing calon hakim agung diberikan waktu 120 menit untuk fit and 

propertest. Dalam pemberian persetujuan oleh Komisi III DPR RI calon hakim 

agung terpilih adalah mereka yang mendapatkan 50% + 1 suara dari anggota 

Komisi III DPR RI yang hadir dimana pemberian persetujuan tersebut dihadiri 

oleh 50 orang anggota Komisi III DPR RI. Dengan melalui mekanisme 

musyawarah antar fraksi yang dilaksanakan di ruang pimpinan oleh wakil dari 

tiap-tiap fraksi kemudian di rapatkan dalam sidang pleno dan harus melalui 
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voting untuk menetapkan calon hakim agung yang disetujui oleh Komisi III 

DPR RI.   

 

3.6.3 Dokumentasi 

                     “Dokumen yaitu setiap bahan tertulis atau film” (Moleong, 2000:216). 

Hal ini dimaksudkan untuk mempertajam metodologi, memperdalam kajian 

yang telah dilakukan oleh para peneliti lain. Dokumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sumber data tertulis yang berupalaporan rekrutmen hakim 

agung di Komisi Yudisial, rekaman hasil wawancara, rekaman 

penyelenggaraan  fit and propertest calon hakim agung di Komisi III DPR RI, 

rekaman video wawancara seputar rekrutmen hakim agung oleh pakar hukum 

di youtube, dokumentasi berupa foto-foto hasil penelitian. 

 

3. 7 Teknik Pengabsahan Data 

           Menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan.” Ada 4 (empat) kriteria dalam pelaksanaan teknik pemeriksaan, 

kriteria yang digunakan ialah, drajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability)”.(Moleong 2002:173-183). 

            Penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi peneliti 

melakukan perbandingan data yang diperoleh yaitu data-data primer di 

lapangan  yang akan dibandingkan dengan data-data sekunder. Dengan 

demikian peneliti akan membandingkan antara data hasil observasi lapangan 
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dengan data studi pustaka, sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat 

dipercaya dan meyakinkan. Peneliti akan memasukan data yang diperoleh dari 

tempat yang diteliti dan membandingkan dengan ketentuan-ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya peneliti 

membuat bagan alur tentang penggunaan triangulasi data sebagai berikut.   

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 : Triangulasi (Moleong, 2000:178) 

 

3. 8 Metode Analisis Data 

            Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan 

suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. “Analisis data adalah proses 

pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data”. (Moleong,2006:103) 

            Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan setelah 

kegiatan pengumpulan data. (Moleong,2000:180) 

                            

DATA 

Data Penemuan 

hasil penelitian 

Data hasil 

wawancara 

Sumber data 

dokumen 



66 
 

 
 

(1) Pengumpulan Data 

         Kegiatan mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil wawancara dilapangan, 

(2) Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan,pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan yang tertulis dilapangan, 

(3) Penyajian Data 

Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan, 

 

(4) Penarikan Kesimpulan 

        Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi 

selama penulisan berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini 

didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah 

yang diangkat dalam penulisan sebuah penelitian. 

 

 

 

            Tiga alur kegiatan analisis (reduksi data, penarikan kesimpulan atau 

verifikasi) dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan 

interaktif, yang alur kegiatannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

         Bagan 3.2 : Komponen-komponen dan alur analisis data kualitatif interaktif. 

                            (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992:120) 

 

 
 

Pengumpulan data 

Reduksi data 

Penyajian data 

Penarikan 

Kesimpulan 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4. 1 Hasil Penelitian 

 

4.1.1   Gambaran Umum Kewenangan Komisi Yudisial Dan DPR RI Dalam 

Rekrutmen Hakim Agung           

            Mekanisme pengangkatan calon hakim agung sesuai dengan Pasal 

24A ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa “Calon hakim agung diusulkan 

oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat 

persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh 

Presiden”. Ketentuan tersebut telah menjelaskan tiga lembaga Negara 

terkait dengan rekrutmen calon hakim agung. Keterlibatan tiga lembaga 

Negara tersebut bertujuan untuk mewujudkan check and balance terhadap 

pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman dan cabang-cabang 

kekuasaan lainnya dan yang paling menentukan baik atau tidaknya hakim 

agung yang didapatkan adalah proses penyelenggaraan seleksi yang 

dilakukan oleh Komisi Yudisial sampai pada diusulkannya calon hakim 

agung tersebut kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.   

            Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim 

agung. Hal ini tertuang dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bahwa 

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 
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pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka 

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku 

hakim”. Dalam seleksi calon hakim agung di Komisi Yudisial dilakukan 

oleh bidang rekrutmen hakim agung Komisi Yudisial yang di pimpin oleh 

Dr. Taufiqurrohman S,SH.,MH adapun dasar yuridis kewenangan Komisi 

Yudisial untuk menjalankan serta mempertegas fungsi,tugas dan 

wewenangnya dalam melakukan pengangkatan hakim agung diatur 

kembali di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 

Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang 

Komisi Yudisial.          

Pasal 13 

a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di 

Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan 

persetujuan. 

b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim. 

c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim 

bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 

d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau 

Pedoman Perilaku Hakim. 

 

Setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-

XI/2013 yang memangkas kewenangan DPR dalam Pasal 8 ayat (2),(3), 

dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah 

Agung serta Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 

Tentang Komisi Yudisial yang dipandang telah bertentangan dengan 

norma Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 karena memberikan kewenangan 
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kepada DPR untuk “memilih” calon hakim agung saat ini dikembalikan 

dengan hanya memberikan “persetujuan” calon hakim agung yang 

diusulkan Komisi Yudisial selain itu permasalahan dari adanya judicial 

review adalah aturan kuota tiga calon untuk satu posisi hakim agung 

yang lowong hal ini dinilai sangat menyulitkan Komisi Yudisial dalam 

mencari calon hakim agung. Berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan untuk memberikan 

persetujuan atas pengangkatan hakim agung. Keterlibatan DPR dalam 

rekrutmen hakim agung adalah karena DPR sebagai lembaga 

representatif dari rakyat yang diharapkan dapat memberikan penilaian 

terhadap calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial 

berdasarkan aspirasi langsung dari rakyat. Dalam rekrutmen hakim agung 

oleh DPR dilakukan oleh Komisi III DPR RI yang membidangi hukum 

dan perundang-undangan,hak asasi manusia (HAM), dan keamanan, 

dengan jumlah anggota sebanyak 55 orang. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti pada bulan September 2014 anggota Komisi III 

DPR RI periode 2009-2014 terdiri dari 14 orang dari Fraksi Partai 

Demokrat, 10 orang dari Fraksi Partai Golkar, 9 orang dari Fraksi Partai 

PDIP, 5 orang dari Fraksi PKS, 5 orang dari Fraksi PAN,5 orang dari 

Fraksi PPP,3 orang dari Fraksi PKB, 3 orang dari Fraksi Gerindra dan 2 

orang dari Fraksi Hanura. Komisi III DPR RI Periode 2009-2014 diketuai 

oleh Benny Kabur Hamzah dari Fraksi Demokrat dan didampingi oleh 

Aziz Syamsudin dari Fraksi Golkar, Fahri Hamzah dari Fraksi PKS, serta 
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Tjatur Sapto Edi dari PAN. Komisi III DPR dibantu oleh Sekretariat 

Jenderal Komisi III DPR RI dalam bidang administrasi yang dipimpin 

oleh Ibu Dra. Tri Budi Utami, M.Si. Hasil wawancara penulis dengan 

Tenaga Ahli Komisi III DPR RI  Bapak Dr. Agus Budianto, SH,MH  

Dalam rekrutmen calon hakim agung di Komisi III DPR RI 

dilakukan dengan cara penugasan makalah dengan judul yang 

ditentukan oleh Komisi III DPR RI dan selanjutnya 

pengambilan nomor urut fit and propertest kemudian proses 

fit and propertes dilakukan dihadapan anggota Komisi III 

DPR RI yang ditugaskan masing-masing sesuai calon hakim 

agung yang bersangkutan. untuk proses administrasi calon 

hakim agung Komisi III DPR RI dilakukan oleh Sekretariat 

Jenderal Komisi III DPR RI ( Wawancara dengan Bapak Dr. 

Agus Budianto, SH,MH Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, 

Selasa 2 September 2014). 

 

            Selain yang tercantum dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, dasar 

yuridis mengenai peraturan DPR dalam rekrutmen hakim agung yaitu, 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2009 Tentang Tata Tertib pada bagian ke tiga tentang tugas dan wewenang 

Pasal 6 huruf p dijelaskan bahwa DPR memiliki tugas dan wewenang 

“memberi persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial 

untuk di tetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”.   

 

4.1.2  Mekanisme Rekrutmen Hakim Agung Di Komisi Yudisial Dan DPR   

RI  

                        Sebagai lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk 

mengusulkan pengangkatan hakim agung Komisi Yudisial bekerja 

berdasarkan visi untuk mewujudkan fungsi dan kewenangan badan 
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kekuasaan kehakiman yang bersih, merdeka, dan bertanggung jawab untuk 

menegakkan keadilan dengan menetapkan misi diantaranya menyiapkan 

calon hakim agung yang berintegritas, kompeten dan berani.  

                        Kewenangan dalam melakukan seleksi calon hakim agung Komisi 

Yudisial memiliki pedoman yang berdasarkan pada Peraturan Komisi 

Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 pada BAB I ketentuan umum Pasal 2 yang 

menjelaskan “Seleksi calon hakim agung dilaksanakan secara transparan, 

partisipasif, objektif dan akuntabel” dan berikut bagan mekanisme seleksi 

hakim agung di Komisi Yudisial berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi 

Yudisial Nomor 1 Tahun 2014.  

 

 

 

 

                    Bagan 4.1.1 : Mekanisme seleksi hakim agung di Komisi Yudisial 

            Dari bagan tersebut dapat diketahui mekanisme apa saja yang telah 

dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam seleksi calon hakim agung sebelum 

akhirnya calon hakim agung yang lolos tahapan seleksi di Komisi Yudisial 

diusulkan kepada DPR. Berikut penjelasan dari bagan mekanisme seleksi 

hakim agung di Komisi Yudisial 

Penerimaan 

usulan calon 

hakim agung 

Seleksi 

Kualitas  

Seleksi 

kesehatan dan 

kepribadian 

Wawancara 

Pengusulan calon hakim 

agung kepada DPR 
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1. Penerimaan usulan calon hakim agung 

            Penerimaan usulan calon hakim agung merupakan bagian dari 

seleksi administrasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pengusulan 

calon hakim agung dapat dilakukan oleh Pemerintah yaitu lembaga 

kepresidenan beserta instansinya baik instansi pusat maupun instansi 

daerah. Mahkamah Agung adalah lembaga Negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24A UUD 1945. Masyarakat adalah organisasi 

atau lembaga diluar Mahkamah Agung dan Pemerintah. Untuk dapat 

diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung harus memenuhi 

syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung: 

1) Hakim Karier   

a. Warga Negara Indonesia; 

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana 

hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang 

hukum; 

d. Berusia sekurang-kurangnya 45(empat puluh lima) tahun; 

e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas 

dan kewajiban; 

f. Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi 

hakim, termasuk paling sedikit 3(tiga) tahun menjadi hakim 

tinggi; dan 

g. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat 

melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku 

hakim. 

 

2) Nonkarier 

a. Warga Negara Indonesia; 

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

c. Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar 

sarjana hukum atau sarjana lainnya yang mempunya keahlian 

di bidang hukum; 
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d. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun; 

e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas 

dan kewajiban; 

f. Berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi 

hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; 

g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 

penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

h. Tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin. 

 

 Jumlah  kekosongan hakim agung pada tahun 2014 di 

Mahkamah Agung membutuhkan 8 (delapan) orang hakim agung, 

karena 2 orang hakim agung memasuki purna bakti dan sebanyak 6 

(enam) orang untuk memenuhi kekurangan hasil seleksi sebelumnya. 

Oleh karena itu, untuk memenuhi kekosongan hakim agung di 

Mahkamah Agung Komisi Yudisial melaksanaan seleksi calon hakim 

agung oleh Komisi Yudisial mulai tanggal 17 Februari sampai dengan 

7 Maret Tahun 2014 penerimaan calon hakim agung tercatat sebanyak 

72 calon terdiri dari 50 karier dan 22 non karier dan berdasarkan rapat 

pleno Komisi Yudisial tanggal 24 Maret 2014 diputuskan sebanyak 64 

orang dinyatakan memenuhi syarat administratif 44 dari karier dan 20 

dari non karier. Bagi calon hakim agung yang memenuhi syarat 

tersebut akan melakukan seleksi uji kelayakan pada tahap berikutnya. 

 

2. Seleksi Kualitas 

            Hasil wawancara dengan petugas bagian rekrutmen hakim 

agung   Komisi Yudisial Ibu Lina Maryani,SH  
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    Dalam rangka menilai dan mengukur tingkat kapasitas 

keilmuan dan keahlian calon hakim agung Komisi Yudisial 

melakukan seleksi kualitas dengan mengacu pada pedoman 

aspek keilmuan dan aspek keahlian, aspek keilmuan yang 

dinilai dari calon hakim agung meliputi wawasan dan 

penguasaan ilmu hukum, analisa hukum, penerapan hukum, 

penemuan hukum dan membuat kesimpulan secara tepat 

dan benar sedangkan dari aspek keahlian yang dinilai adalah 

keterampilan calon hakim agung dalam membuat putusan 

yang mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis, yuridis. 

( Wawancara dengan ibu Lina Maryani, SH petugas bagian 

rekrutmen hakim agung Komisi Yudisial, Rabu 3 

September 2014 ) 

 

            Parameter yang menjadikan dasar kelayakan calon hakim 

agung untuk di rekomendasikan sebagai hakim agung adalah melalui 

tes membuat karya tulis yaitu pembuatan makalah ditempat dengan 

tema dan judul yang ditetapkan oleh panitia, penyelesaian kasus 

hukum dengan menjawab soal kasus hukum dalam bentuk membuat 

putusan kasasi/peninjauan kembali/ judicial review,penyelesaian kasus 

kode etik dan pedoman perilaku hakim, dan karya profesi. Selain itu, 

setiap calon hakim agung wajib menyerahkan karya profesinya kepada 

panitia bagi calon hakim agung dari jalur karier menyerahkan putusan 

pengadilan tingkat pertama dan/ atau banding (pada saat calon hakim 

agung menjadi ketua atau anggota majelis dalam menangani dan 

memutus perkara) dan bagi calon hakim agung dari jalur non karier 

yang berprofesi jaksa menyerahkan tuntutan jaksa (dakwaan),profesi 

pengacara menyerahkan pembelaan (pledoi), dan profesi akademisi 

dan profesi hukum lainnya menyerahkan hasil karya/publikasi ilmiah. 

Berbagai tes dan uji kelayakan yang dilakukan Komisi Yudisial sangat 
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diperlukan untuk mendapat calon hakim agung yang berintegritas. 

berdasarkan pernyataan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki 

dalam rekaman agenda Komisi Yudisial dalam menjaring calon hakim 

agung beliau menyatakan  

     “Komisi Yudisial memiliki progress dalam menilai calon 

hakim agung, kita punya sistem pelacakan trac record kita 

juga punya sistem untuk menilai potensi dan kualitas calon 

yang bersangkutan. Banyak juga calon hakim tidak lolos di 

bagian-bagian tes kualitas dalam tes membuat keputusan, 

artinya KY sangat selektif dalam menyeleksi calon hakim 

agung.” 

 

       Komisi Yudisial meletakkan integritas menjadi yang utama dan yang 

tidak bisa dilewatkan hal ini dilihat dari kualitas calon hakim agung di 

Indonesia yang masih jauh dari harapan. Karena hakim di Indonesia 

banyak yang kurang membaca dan sudah menikmati dengan 

mekanisme sebagai hakim tinggi. 

Berdasarkan pedoman teknis pelaksanaan seleksi calon hakim agung 

Komisi Yudisial berikut adalah parameter yang menjadi dasar 

penilaian seleksi calon hakim agung: 

1) Parameter penilaian karya tulis 

a) Ketetapan dalam merumuskan masalah dengan bobot 25%; 

b) Metode dan analisis pemecahan masalah dengan bobot 30%; 

c) Landasan teori yang digunakan untuk menjawab 

permasalahan dengan bobot 25%; 

d) Penggunaan tata bahasa yang baik, baku, dan mudah 

dipahami dengan bobot 10%; 

e) Sistematika penulisan dengan bobot 10%. 

 

2) Parameter penilaian penyelesaian kasus hukum 

a) Penguasaan prosedur hukum dan ketetapan memahami 

masalah dengan bobot 30%; 
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b) Pertimbangan hukum (legal reasoning) yang memuat 

landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan bobot 60%; 

dan 

c) Sistematika putusan dengan bobot 10%. 

 

3) Parameter penilaian kasus kode etik dan pedoman perilaku hakim 

a) Ketetapan memahami permasalahan dalam kasus dengan 

bobot 40%; 

b) Ketetapan memahami aktor yang melanggar dengan bobot 

30%; 

c) Analisis tentang point KEPPH yang dilanggar dengan bobot 

15%; dan 

d) Perbuatan yang seharusnya dilakukan dengan bobot 15%. 

 

4) Parameter penilaian karya profesi 

a) Putusan 

(1) Penguasaan prosedur hukum dengan bobot 25%; 

(2) Sistematika putusan dengan bobot 15%; 

(3) Ketetapan memahami masalah dengan bobot 25%; 

(4) Pertimbangan hukum (legal reasoning) dengan bobot 

25%; 

(5) Landasan filosofis,sosiologis, dan yuridis dengan bobot 

10% 

b) Gugatan atau pembelaan 

(1) Uraian fakta yang jelas, dan didukung oleh alat bukti 

saksi, dan surat dengan bobot 15%; 

(2) Penerapan hukum yang mengacu kepada keterangan saksi, 

surat, keterangan ahli, doktrin dan sumber hukum dengan 

bobot 25%; 

(3) Analisa hukum yang mengacu kepada keterangan saksi, 

surat, keterangan ahli, doktrin dan sumber hukum dengan 

bobot 35%; dan 

(4) Kesimpulan 25%. 

 

c) Dakwaan 

(1) Uraian fakta yang jelas, dan didukung oleh alat bukti 

sanksi dan surat dengan bobot 15%; 

(2) Penerapan hukum terhadap pasal yang didakwakan 

dengan bobot 25%; 
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(3) Analisa hukum yang mengacu kepada keterangan saksi, 

surat, keterangan ahli, doktrin, dan sumber hukum 

dengan bobot 35%; dan 

(4) Kesimpulan dengan bobot 25%. 

 

d) Publikasi ilmiah atau karya tulis ilmiah, dengan parameter 

penilaian sebagai berikut: 

(1) Sistematika penulisan minimal meliputi judul, latar 

belakang, rumusan masalah, pembahasan dan kesimpulan 

dengan bobot 10%; 

(2) Kualitas penulisan dengan bobot 40%; 

(3) Konsistensi, kesinambungan, landasan konsepsional, 

ketajaman analisis dengan bobot 40%; dan 

(4) Teknis penulisan dengan bobot 10%. 

 

                             Penilaian seleksi kualitas dalam seleksi calon hakim agung 

Tahun 2014 di Komisi Yudisial dilakukan oleh Tim yang kompeten 

terdiri dari Komisioner Komisi Yudisial, Mantan Hakim Agung, dan 

Akademisi, sebagai berikut : 

1) Tim penilai karya tulis atau team reader, mempunyai tugas 

menilai karya tulis dari para akademisi sebagai berikut: 

a) Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M., Ph.D. dari Universitas 

Sriwijawa; 

b) Dr. Shidarta, S.H.,M.H dari Universitas Tarumanegara; 

c) Dr. Andhika Danesjvara,S.H.,M.Si. dari Universitas Indonesia; 

d) Dr. St. Laksanto Utomo, S.H.,M.H., dari Universitas Sahid; 

e) Susi Dwi Harijanti, LL.M.,Ph. Dari Universitas Padjajaran; 

f) Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H.,LL.M dari Universitas Gajah 

Mada 
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2) Tim penilai kasus KEPPH, membuat kasus KEPPH dan menilai 

hasil pekerjaan kasus KEPPH, terdiri dari tenaga ahli di 

lingkungan Sekretariat Komisi Yudisial: 

a) Hermansyah; 

b) M. Muslih; 

c) Anthon F. Susanto; 

d) Hirman Purwanasumah; 

e) RO. Barita Siringoringo; dan 

f) Ali Nurdin.  

3) Tim penilai kasus hukum, yang mempunyai tugas membuat, 

menilai kasus hukum berdasarkan sistem kamarisasi 

(Pidana,Perdata,Agama,dan Tata Usaha Negara) terdiri dari 

mantan hakim agung sebagai berikut: 

a) Bidang Kompetensi Pidana 

(a) Dr.J. Djohansjah, S.H.,M.H 

(b) Dr. Parman Suparman, S.H.,M.H 

b) Bidang kompetensi Perdata 

(a) Dr. H. Soeharto, S.H.,M.H 

(b) H. Atja Sondjaja, S.H 

c) Bidang Kompetensi TUN 

(a) Dr. Imam Soebechi, S.H.,M.H 

(b) Chairani A.Wani, S.H.,M.H 

d) Bidang Kompetensi Agama 
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(a) Dr. H. Hamdan, S.H.,M.H 

(b) Drs. H. Habiburrahman, M.hum 

           Hasil penilaian seleksi kualitas merupakan penggabungan dari 

hasil penilaian karya profesi, hasil karya tulis, hasil kasus KEPPH, 

dan hasil penilaian pendapat hukum dan/atau membuat putusan. 

Pasing grade kelulusan calon hakim agung berdasarkan kamarisasi 

sebagai berikut : 

1) Kamar Agama : 67 

2) Kamar Perdara : 67 

3) Kamar Pidana : 66 

4) Kamar Tata Usaha Negara : 67 

Berdasarkan hasil rapat pleno dari 64 calon hakim agung yang 

memenuhi syarat administratif hanya 30 calon hakim agung yang 

memenuhi pasing grade dan dinyatakan lulus seleksi kualitas, adalah 

sebagai berikut  : 

a. Kamar Agama 

Tabel 4.1.1 : Daftar Calon Hakim Agung Kamar Agama 

No Nama Jabatan 

1 Drs. A. Choiri., S.H.,M.H HT PTA Surabaya 

2 Dr. A. Mukti Arto., S.H.,M.Hum WK PTA Ambon 

3 Dr.H.Amran Suadi., S.H.,M.H WK PTA Surabaya 

4 H.Didin Fathuddin.,S.H.,M.H HT PTA Jakarta 

5 Drs. H. Mohammad Yamin 

Awie.S.H.,M.H 

WK PTA Jambi 

6 Dr.H. Purwosusilo.,S.H.,M.H Direktur Jenderal 

Badilag/Hakim-MA RI 

7 Dr.Muhammad Ali Hanafiah Dosen dan Pengacara 
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Selian.,S.H.,M.H 

8 Syarif Mappiasse.,S.H.M.H HT Badan Pengawasan 

MARI 
Sumber : Laporan Pelaksanaan seleksi  calon 

hakim agung  Komisi Yudisial Tahun 2014 

b. Kamar Perdata 

Tabel 4.1.2 : Daftar Calon Hakim Agung Kamar Perdata 

No Nama Jabatan 

1 Dr. Ahmad Muliadi, S.H.M.H Letkor, Dosen Univ. 

Jayabaya 

2 Binsar Pamopo Pakpahan, S.H.,M.H HT PT Denpasar 

3 James Butar Butar, S.H.,M.Hum HT PT Surabaya 

 

4 

 

Dr. M. Duma Tandirapak, S.H.,M.H 

Dosen Univ. Kristen 

Indonesia Paulus 

Makasar 

5 Dr.Manahan 

M.P.Sitompul.,S.H.M.H 

WK PT Bangka 

Belitung 

6 Ohman Burhanudin 

Purwawangca,S.H.,M.H 

WK PT Jambi 

7 Saparudin Hasibuan, S.H.,M.H HT PT Jakarta 

8 Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H WK Pengadilan Tinggi 

Pontianak 

9 Sutoto Hadi, S.H.,M.H HT PT Jakarta 
Sumber : Laporan Pelaksanaan seleksi    calon 

hakim agung  Komisi Yudisial Tahun 2014                                                                      

c. Kamar Pidana 

Tabel 4.1.3 : Daftar Calon Hakim Agung Kamar Pidana 

No Nama Jabatan 

1 Adam Hidayat Abduatiek, S.H.M.H WK PT Palembang 

2 Dr. Ansori, S.H.,M.H Dosen FH Univ. 

Khairun Ternate 

3 Dr. Anwar, S.H.,M.H Hakim Adhoc Tipikor 

PN Jakarta Pusat 

4 Irwan, S.H.,M.H HT PT Mataram 

5 Mujianto, S.H.,M.H HT PT Palembang 

6 Muslich Bambang Luqmono, 

S.H.,M.Hum 

HT PT Jayapura 

7 Dr.,Hj.,Sri Sutatiek, S.H.,M.H Ketua PT Gorontalo 
Sumber : Laporan Pelaksanaan seleksi  calon 

hakim agung  Komisi Yudisial Tahun 2014 
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d. Kamar Tata Usaha Negara 

Tabel 4.1.4 : Daftar Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha   

                     Negara 

No Nama Jabatan 

1 Dr.Arifin Marpaung,S.H.,M.H HT  PT TUN Jakarta 

 

2 

 

Dr. Atma Suganda.,S.H.,M.Hum 

Dekan Fakultas Hukum 

Univ. Langlang Buana 

Bandung 

3 Is Sudaryono,S.H.,M.H Ketua PT TUN Medan 

 

 

4 

 

 

Prof.Dr. M. Galang 

Asmara,S.H.,M.H 

Guru Besar Hukum 

Tata 

Negara/Administrasi 

Negara Univ. Mataram 

 

 

5 

 

 

Prof.Dr.Muh. Guntur 

Hamzah,S.H.,M.H 

Kepala Pusat Penelitian 

dan Pengkajian Perkara. 

Pengelolaan Teknologi 

Informasi dan 

Kominikasi 

6 Dr. Santer Sitorus,S.H.,M.H HT PT TUN Jakarta 
Sumber : Laporan Pelaksanaan seleksi  calon 

hakim agung  Komisi Yudisial Tahun 2014 

                                                       

Calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi kualitas tersebut 

akan melakukan tes seleksi kesehatan dan kepribadian pada tahap 

selanjutnya. 

3. Seleksi Kesehatan dan Kepribadian 

            Seleksi kesehatan dilakukan untuk menilai kesehatan jasmani 

dan rohani peserta calon hakim agung. Aspek penilaian yang dilakukan 

dalam seleksi kesehatan adalah mengacu pada panduan teknis 

penilaian kemampuan jasmani dan rohani yang telah disepakati oleh 

Komisi Yudisial dan Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk. Tim 

penilaian kesehatan dilakukan oleh tim medis profesional dan 
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impartial (assesing physician) yang dibentuk secara resmi dan khusus 

melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Komisi 

Yudisial dan Rumah Sakit yang ditunjuk yaitu di Unit Medical Check 

Up Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. 

Intrumen dan parameter penilaian seleksi kesehatan melalui 

pemeriksaan meliputi : 

a) Amnesis dan analisis riwayat kesehatan 

b) Pemeriksaan psikiatri 

c) Pemeriksaan jasmani 

(a) Penyakit dalam (internist), jantung dan pembuluh darah (EKG 

dan treadmill test), paru/psiometri,bedah,obsteri ginekologi,pap 

smear, dan USG transvaginal (khusus wanita) saraf, mata dan 

telinga, hidung, tenggorokan/audiometri 

(b) Pemeriksaan penunjang yang terdiri dari pemeriksaan 

laboraturium untuk memeriksa hematologi,urinalisis lengkap, 

tes faal hati, tes faal ginjal, profit lipid, metabolisme 

karbohidrat, serologi: HbsAg, Anti HbsAG, Anti 

HCV,PSA(pria) VDRL. Foto thoraks, USG abdomen. 

1) Profile assessment 

           Profile assessment dilakukan untuk mengukur dan menilai 

kelayakan kepribadian calon hakim agung. Profile assessment 

mengacu pada prinsip dan norma Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Hakim, dengan aspek penilaian adalah karakter, sensitivitas, sikap, 
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stabilititas emosi, responsibilitas, sosiabilitas. Tim penilaian profile 

assessment dilakukan oleh konsultan SDM yang profesional, 

impartial (assessing physician) dan independen. 

2) Rekam Jejak 

            Penilaian rekam jejak (track record) calon hakim agung 

dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya penerimaan 

informasi dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat 

dalam seleksi calon hakim agung. Self assessment, dalam 

penentuan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam self 

assessment dan dasar analisis terhadap hasilnya digunakan 

seperangkat konsep psikologis yang erat kaitannya dengan karakter 

diantaranya konsep diri, self-esteem, motivasi, kepemimpinan 

transformasional, relasi sosial, pengalaman, nilai dan kebiasaan.        

            Berdasarkan rapat pleno Komisi Yudisial Tanggal 3 Juli 2014, 

ditetapkan sebanyak 11 orang layak dan dinyatakan lulus seleksi 

kesehatan dan kepribadian, diantaranya : 

Tabel 4.1.5 : Daftar Calon Hakim Agung yang dinyatakan Lulus  

Seleksi Kesehatan dan Kepribadian 

 

No Nama Jabatan Kamarisasi 

 

1 

 

Dr. Purwosusilo, S.H.,M.H 

Direktur Jenderal 

Badilag/Hakim 

MA RI 

Agama 

2 Didin Fathuddin, S.H.,M.H HT PTA Jakarta Agama 

3 Drs. A. Choiri,S.H.,M.H HT PTA Surabaya Agama 

4 Dr.Amran Suadi,S.H.,M.H.,M.M WK PTA Surabaya Agama 

5 Dr. Ahmad Muliadi, S.H.,M.H Lektor, Dosen 

Univ. Jayabaya 

Perdata 

6 James Butar Butar, S.H.,M.Hum HT PT Surabaya Perdata 

7 Dr.M. Duma Tandirapak, Dosen Univ. Perdata 
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S.H.,M.H Kristen Indonesia 

Paulus Makasar 

8 Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H WK PT Pontianak Perdata 

9 Muslich Bambang Luqmono, 

S.H.,M.Hum 

HT PT Jayapura Pidana 

10 Dr. Ansori, S.H.,M.H Dosen FH Univ. 

Khairun Ternate 

Pidana 

11 Is Sudaryono, S.H.,M.H Ketua PT TUN 

Medan 

Tata Usaha 

Negara 
Sumber : Laporan Pelaksanaan seleksi  calon 

hakim agung  Komisi Yudisial Tahun 2014 

                                                    

            Selanjutnya, 11 (sebelas) calon hakim agung tersebut diberikan 

pembekalan oleh Komisi Yudisial adapun tujuan dari pembekalan 

tersebut adalah untuk memberikan penyegaran, pemahaman, dan 

peningkatan pengetahuan/wawasan calon hakim agung mengenai 

filsafat hukum,teori hukum,hukum acara,serta kode etik dan pedoman 

perilaku hakim sebelum dilakukan tahap seleksi berikutnya yaitu 

seleksi wawancara sebagai tahap terakhir seleksi hakim agung di 

Komisi Yudisial.  

4. Wawancara 

            Wawancara calon hakim agung dilakukan dengan cara terbuka 

atau tertutup (jika diperlukan). Wawancara dilakukan oleh Tim Panel 

yang berasal dari anggota Komisi Yudisial, Para Pakar, dan 

Negarawan sesuai dengan bidang kompetensi calon. Berikut adalah 

tim panel wawancara dalam seleksi calon hakim agung di Komisi 

Yudisial Tahun 2014 diantaranya: 
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1) Bidang Kompetensi (Mantan Hakim Agung) 

(a) Pidana : Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H 

(b) Perdata : H. Atja Soedjaja, S.H 

(c) TUN : Benyamin Mangkudilaga, S.H 

(d) Agama : Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, M.H 

2) Wawasan keilmuan 

(a) Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif, M.A 

(b) Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H.,M.H 

(c) Prof.Dr.B.Arief Sidharta,S.H  

 

             Hasil wawancara merupakan bahan penetapan calon hakim 

agung yang akan disampaikan kepada DPR. Instrumen penilaian 

wawancara adalah visi, misi dan komitmen serta program jika terpilih 

sebagai hakim agung, wawasan pengetahuan peradilan dan 

perkembangan hukum,kompetensi bidangPerdata/Pidana/TUN/Agama, 

penguasaan hukum materiil dan formil Perdata/Pidana/Agama/Tata 

Usaha Negara.  

            Hasil akhir seleksi calon hakim agung ditetapkan dengan rapat 

pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi Yudisial secara 

musyawarah mufakat dengan penentuan kelulusan ditentukan dari 

hasil penggabungan antara nilai seleksi kualitas dengan nilai 

wawancara dari setiap calon hakim agung yang ditentukan passing 

grade sebagai berikut: 
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Tabel 4.1.6 : Passing Grade Calon Hakim Agung 

No Kamar Passing Grade 

1 Agama 70 

2 Perdata 70 

3 Pidana 68 

4 Tata Usaha Negara 70 

 

            Berdasarkan passing grade tersebut maka berdasarkan hasil 

dari seleksi kualitas, kesehatan dan kepribadian, wawancara Komisi 

Yudisial hanya mendapatkan 5 (lima) calon hakim agung yang 

mendapatkan nilai sesuai dengan passing grade serta dinyatakan 

memenuhi syarat dan layak untuk diusulkan kepada DPR. Adapun 

calon hakim agung tahun 2014 yang diusulkan Komisi Yudisial adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1.7 : Daftar Calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi 

Yudisial Kepada DPR RI Bulan September Tahun 2014 

 

No Nama Jabatan Kamar Nilai 

1 Dr.H.Amran Suadi, S.H.,M.H WK PTA 

Surabaya 

Agama 73,01 

 

2 

 

 

Dr. H. Purwosusilo,S.H.,M.H 

Direktur 

Jenderal 

Badilag/H

akim 

MA-RI 

Agama 71,55 

3 Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H WK PT 

Pontianak 

Perdata 72,54 

4 Muslich Bambang Luqmono, 

S.H.,M.Hum 

Hakim 

Tinggi 

Jayapura 

Pidana 68,28 

  Ketua PT Tata 73,28 
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5  

Is Sudaryono, S.H.,M.H 

TUN 

Medan 

Usaha 

Negara 
Sumber : Laporan Pelaksanaan seleksi  calon 

hakim agung  Komisi Yudisial Tahun 2014 

                                                                   

5. Pengusulan Calon Hakim Agung Kepada DPR 

            Tahap akhir dari kewajiban Komisi Yudisial dalam rangkaian 

proses seleksi calon hakim agung adalah pengusulan calon hakim 

agung kepada DPR. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 27PUU-XI/2013 tentang judicial review Pasal 8 ayat (2),(3), 

dan (4) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang 

Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) dalam Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial maka kewenangan 

DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan 

persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi 

Yudisial selanjutnya aturan pengajuan 3 (tiga) calon untuk 1 (satu) 

posisi lowong hakim agung dalam Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 18 

Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial dirubah oleh MK dan Komisi 

Yudisial saat ini hanya mengirimkan 1 (satu) orang calon hakim agung 

untuk (satu) lowongan hakim agung. Metode penyampaian usulan 

calon hakim agung ke DPR dilaksanakan secara langsung oleh 

Anggota Komisi Yudisial yang disampaikan dalam audiensi dengan 

DPR dan dihadiri oleh unsur pimpinan DPR. Penyampaian pengusulan 

dilakukan dengan menyerahkan surat pengusulan yang ditandatangani 

Ketua atau Wakil Ketua Komisi Yudisial dan dokumen disertai 
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penjelasan lisan terkait proses seleksi calon hakim agung di Komisi 

Yudisial dimulai dari proses pendaftaran, seleksi kualitas, seleksi 

kesehatan, kepribadian dan wawancara. Selanjutnya, Komisi Yudisial 

mempresentasikan profil-profil calon hakim agung yang lulus tahap 

seleksi di Komisi Yudisial kepada DPR melalui rapat konsultatif.  

           Kewenangan DPR dalam rekrutmen hakim agung dilaksanakan oleh 

Komisi III  DPR RI, mekanisme dalam rekrutmen calon hakim agung dari 

pengusulan calon hakim oleh Komisi Yudisial sampai dengan persetujuan 

oleh DPR dapat dilihat pada bagan berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Bagan 4.1.2 : Proses rekrutmen calon hakim agung di DPR 

Penjelasan bagan diatas dapat diketahui setelah Komisi Yudisial 

mempresentasikan nama calon-calon hakim agung kepada DPR dan 

melakukan rapat konsultatif untuk membahas profil calon hakim agung 

Pengusulan 

calon hakim 

agung oleh 

Komisi Yudisial 

Presentasi profil 

calon hakim 

agung oleh 

Komisi Yudisial 

Penugasan oleh 

Badan Musyawarah 

DPR kepada Komisi 

III  

Rapat pleno 

Komisi III 

DPR 

Pengumuman daftar calon 

hakim agung pada Surat 

Kabar Nasional 

Fit and 

Propertest 

calon hakim 

agung 

Pemberian 

persetujuan 
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kepada DPR. Melalui rapat paripurna DPR menugaskan kepada Badan 

Musyawarah DPR untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya 

kepada Komisi III DPR RI. Komisi III DPR RI melaksanakan rapat pleno 

untuk membicarakan persiapan pelaksanaan uji kelayakan calon hakim 

agung dan hal lain yang berkaitan dengan kewenangan Komisi III DPR RI 

dalam memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung termasuk 

membahas mekanisme dan tata tertib uji kelayakan calon hakim agung 

pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013. Untuk 

memenuhi ketentuan Undang-Undang maka Komisi III DPR RI 

mengumumkan daftar nama calon hakim agung yang akan di uji kelayakan 

pada Surat Kabar Nasional guna mendapatkan masukan dari masyarakat. 

Tahap berikutnya calon hakim agung mengambil nomor urut fit and 

propertest (uji kelayakan dan kepatutan) di Komisi III DPR RI dan 

membuat makalah sebagai bahan untuk fit and propertest yang tema dari 

makalah tersebut ditentukan oleh Komisi III DPR RI.  Selanjutnya, Komisi 

III DPR RI melaksanakan fit and propertest dengan mendengarkan 

presentasi hasil makalah calon hakim agung dan visi-misi calon hakim 

agung disertai dengan pengajuan pertanyaan anggota Komisi III DPR RI 

kepada calon hakim agung adapun anggota Komisi III yang menguji calon 

hakim agung dibagi tugas untuk menguji sesuai calon hakim agung yang 

bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian di Komisi III DPR RI dalam fit 

and propertest untuk calon hakim agung Muslich Bambang Luqmono, 

S.H.,M.Hum dilakukan oleh Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, dan Fraksi 
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PPP. Untuk calon hakim agung Dr. H.Amran Suadi, S.H.,MH.,MM 

dilakukan oleh Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi PKS. Untuk calon hakim 

agung Sudrajad Dimiyati, S.H.,MH dilakukan oleh Fraksi Hanura, Fraksi 

Demokrat,dan Fraksi PDIP. Untuk calon hakim agung Dr. H.Purwosusilo, 

S.H.,MH dilakukan oleh Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PAN. Untuk 

calon hakim agung Is Sudaryono, S.H.,MH dilakukan oleh Fraksi Golkar, 

Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura. Setiap fraksi di Komisi III DPR RI dibagi 

tugas masing-masing untuk menguji calon hakim agung. Fit and 

propertest calon hakim agung dilakukan selama 2 kali yaitu pada tanggal 

11 September 2014 dan tanggal 15 September 2014. Hasil dari fit and 

propertest tersebut hasilnya dibahas melalui rapat pleno untuk menentukan 

mekanisme pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan 

terhadap calon hakim agung.  

 

4. 2 Pembahasan 

4.2.1    Urgensi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rekrutmen Hakim Agung 

 

             Hakim adalah elemen utama dalam menentukan keberhasilan 

sebuah peradilan yang bebas dan merdeka untuk itu demi mewujudkan 

Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman 

yang merdeka memerlukan hakim agung yang memiliki integritas, dan 

kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di 

bidang hukum. Oleh karena itu, sangat diperlukan untuk menguji 
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kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim agung dari berbagai 

lembaga Negara yang memiliki kewenangan dalam melakukan tugas 

menyeleksi calon hakim agung.                                         

           Keberadaan hakim agung sangat penting untuk mewujudkan 

putusan benar dan adil yang didambakan sepenuhnya oleh para pencari 

keadilan. Menurut G.W.Paton  

“Kita benar-benar menginginkan hakim yang tidak memihak, 

akan tetapi hukum itu sendiri tidak dapat tidak memihak (dalam 

makna tertentu), sebab hakekat kehadirannya justru adalah 

memilih lebihkan suatu kepentingan sosial tertentu di atas 

kepentingan sosial sedemikian yang lain” 

 

Dengan demikian, dalam menyeleksi calon hakim agung yang memiliki 

integritas dan hati nurani untuk mewujudkan harapan para pencari 

keadilan dibutuhkan proses seleksi yang ketat dan melibatkan lembaga-

lembaga terkait dan aspirasi langsung dari masyarakat.        

 

           Peran DPR dalam melakukan tugas menyeleksi calon hakim agung 

yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sangat penting untuk mewujudkan 

sistem checks and balances. Sistem checks and balances yang 

dimaksudkan untuk mengimbangi pembagian kekuasaan yang dilakukan 

agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan antar 

lembaga. Meskipun Komisi Yudisial sudah melakukan tahap seleksi yang 

ketat dan memiliki pedoman dalam menentukan calon hakim agung yang 

akan diusulkan kepada DPR tetapi keterlibatan DPR untuk menguji 

kembali kualitas calon hakim agung tersebut melalui fit and propertest 

sangat diperlukan. Karena dilihat banyaknya fakta-fakta yang terjadi 
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banyaknya calon hakim agung yang lolos ke DPR tetapi setelah dilakukan 

fit and propertest dinilai tidak layak untuk menjadi hakim agung. Dalam 

menjaring calon hakim agung Komisi Yudisial tidak terlepas pula dari 

berbagai hambatan-hambatan yang dialami Komisi Yudisial menurut 

keterangan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki  

       “banyaknya hakim-hakim tinggi di pengadilan tinggi setelah 

kami datangi dan kami teliti track record-nya dan dinyatakan 

hakim tersebut layak untuk di promosikan untuk menjadi calon 

hakim agung kebanyakan dari mereka sudah merasa nyaman di 

pengadilan tinggi hal ini tentu saja membingungkan Komisi 

Yudisial dalam mencari calon hakim agung yang bersedia 

dicalonkan”  

 

         Dari fenomena tersebut dapat diartikan bahwa tidak semua calon hakim 

agung yang diseleksi Komisi Yudisial dan diusulkan ke DPR benar-benar 

karena panggilan hati nurani untuk menjadi hakim agung. Dampak dari 

posisi lowong hakim agung di Mahkamah Agung dan harus segera diisi 

oleh hakim agung yang baru untuk menyelesaikan kasus-kasus atau 

perkara yang ada di Mahkamah Agung menyebabkan Komisi Yudisial 

menyeleksi calon hakim agung seadanya berdasarkan pendaftaran yang 

dilakukan. Hal ini tentu saja perlu pengujian kembali melalui fit and 

propertest yang dilakukan oleh DPR. 

            Sebagai Negara Hukum yang demokratis di Indonesia sangat 

mengedepankan kedaulatan rakyat, hal ini terdapat didalam Pancasila sila 

ke-4 yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dan ciri Negara 

Indonesia yang memiliki lembaga perwakilan rakyat sebagai badan atau 
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majelis yang mewakili atau mencerminkan kehendak rakyat. Kedaulatan 

rakyat membawa konsekuensi, bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan 

tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hal ini di jelasan 

di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada 

ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam 

melaksanakan amanat rakyat di dalam menyelenggarakan pemerintahan 

negara maka dibutuhkan peran dari DPR dalam menyeleksi calon hakim 

agung yang berdasarkan aspirasi langsung dari rakyat. Jabatan hakim 

agung adalah jabatan yang strategis karena untuk menjaga hak-hak pencari 

keadilan dan menjalankan hukum yang sesuai dengan norma demi 

mewujudkan Mahkamah Agung  yang berwibawa dan profesional maka 

dalam mencari calon hakim agung harus melalui persetujuan dari rakyat 

yang diwakili oleh DPR. Menurut Ahmad Yani Anggota Komisi III DPR 

RI beliau menyatakan “DPR bukan hanya sebagai lembaga tukang stempel 

sehingga semua jabatan yang berimplikasi luas harus diuji oleh DPR untuk 

mendapatkan persetujuan”. Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib pada bagian 

ke tiga tentang tugas dan wewenang Pasal 6 huruf p dijelaskan bahwa 

DPR memiliki tugas dan wewenang “memberi persetujuan calon hakim 

agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk di tetapkan sebagai hakim 

agung oleh Presiden”. Selain memegang kekuasaan membentuk undang-

undang Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR 

memiliki fungsi anggaran dan  fungsi pengawasan. Fungsi anggaran terkait 
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dengan kewenangan yang dimiliki  oleh DPR untuk menyetujui atau tidak 

menyetujui anggaran yang di ajukan oleh pemerintah. Dalam melakukan 

fungsi pengawasan DPR diberikan hak interpelasi, hak angket dan hak 

menyatakan pendapat, serta hak yang dimiliki oleh setiap anggota DPR 

secara perorangan yaitu hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul 

dan pendapat serta hak imunitas. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 

fungsi-fungsi lain yang terdapat didalam UUD 1945 yaitu : 

1. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan ( Pasal 23F ayat (1) 

UUD 1945 ) 

2. Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Komisi Yudisial (  

Pasal 24B ayat (3) UUD 1945 ) 

3. Memberikan persetujuan atas pengangkatan hakim agung (Pasal 24A 

ayat (3) UUD 1945 ) 

4. Mengajukan 3 dari 9 orang hakim Konstitusi (Pasal 24C ayat (3) UUD 

1945 ) 

       Dari berbagai fungsi DPR tersebut di atas tercermin adanya fungsi 

administratif dari DPR sebagai lembaga perwakilan disamping fungsi 

legislasi. Pelaksanaan fit and proper test calon hakim agung untuk 

memberi persetujuan dan tidak memberi persetujuan calon hakim agung 

yang diusulkan Komisi Yudisial.  

       DPR berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahaan 

yang baik, terutama asas akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas 

berarti bahwa dalam pengambilan keputusan DPR harus dapat di 
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pertanggungjawabkan kepada publik. Seluruh informasi terkait  tentang 

track record calon hakim agung yang diusulkan KY kepada DPR harus 

melibatkan sumber dari masyarakat secara langsung. Dengan jaminan hak-

hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar memberikan 

hak-hak politik yang lebih nyata dan transparan kepada rakyat dalam 

melakukan akses terhadap pemerintahan baik secara langsung maupun 

melalui lembaga perwakilan rakyat yang ada.  

            Hasil wawancara penulis dengan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI  

Bapak Dr. Agus Budianto, SH,MH  

Hakim Agung adalah pejabat negara, semua orang yang ingin 

memasuki lembaga negara di Republik Indonesia perlu di uji 

kepatutan dan kelayakan dan DPR sebagai lembaga politik 

yang dipilih langsung oleh rakyat di dalam UU MD3  

berwenang   memberikan persetujuan terhadap hakim agung 

yang berdasarkan informasi langsung dari rakyat, keterlibatan 

DPR sangat penting dalam menyeleksi calon hakim agung 

meskipun Komisi Yudisial sudah menyeleksi dengan materi-

materi hukum, ketika di seleksi di DPR preser lebih kuat 

karena setiap calon hakim agung mendapat pertanyaan-

pertanyaan yang mendalam seputar ke ahliannya dari berbagai 

fraksi yang ada di Komisi III DPR RI ( Wawancara dengan 

Bapak Dr. Agus Budianto, SH,MH Tenaga Ahli Komisi III 

DPR RI, Selasa 2 September 2014).    

 

            Asas transparansi yang menjadi pedoman DPR bertujuan untuk 

mewujudkan kerangka kebebasan aliran informasi, informasi yang mudah 

diakses, dan informasi yang disediakan secara memadai dan mudah 

dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan dan 

evaluasi. Penyelenggaraan seleksi pejabat publik atau dalam hal ini hakim 
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agung Komisi III DPR RI bekerjasama dengan tim panel ahli untuk 

memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan calon hakim 

agung yang diusulkan oleh KY. Panel ahli berasal dari akademisi, praktisi 

hukum atau pakar hukum yang bertugas untuk memberikan masukan dan 

pertimbangan  kepada DPR.  

                       Proses fit and propertest di DPR berjalan sangat ketat demi 

mendapatkan hakim agung yang berintegritas, profesional dan 

bertanggungjawab untuk mewujudkan Mahkamah Agung yang mandiri 

dan profesional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada 

tahap kedua seleksi fit and propertest calon hakim agung di DPR pada 

bulan September Tahun 2014 sangat terlihat jelas sekali bagaimana 

terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan hukum dan juga terkait dengan 

keahlian para hakim yang diajukan oleh tiap-tiap fraksi dari komisi III 

DPR kepada 5 orang calon hakim agung yang di usulkan KY. Dari 

penyelenggaraan seleksi tersebut peneliti mengamati berbagai pertanyaan 

yang disampaikan dari tiap-tiap fraksi anggota Komisi III DPR RI untuk 

menguji kualitas calon hakim agung.  

                        Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota 

DPR dari Komisi III DPR RI dan jawaban yang diberikan oleh calon 

hakim agung saat  fit and propertest calon hakim agung di DPR. 

           Pertanyaan untuk calon hakim agung kamar TUN Is Sudaryono, SH,MH 

Nudirman Munir (F-Golkar)   
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Apa  yang harus dimiliki oleh seorang  hakim TUN baik dari sisi 

integritas atau kompetensi karena klaim yang terdengar selama ini 

terdapat mal pkraktek dan yang kedua karena bapak sudah tiga 

kali mengikuti seleksi calon hakim agung motivasi yang membuat 

bapak ingin menjadi hakim agung dan langkah apa saja bukan 

hanya soal putusan yang akan bapak lakukan jika menjadi hakim 

agung ? 

 

 

           Bahrudin Nasori (F-PKB)  

Bagaimana menangani sengketa pemilu apakah sebaiknya 

dilakukan di Mahkamah Konstitusi,Mahkamah Agung atau di 

peradilan dibawahnya ?  

Sarifuddin Sudding (F-Hanura) 

kalo saya cermati riwayat pendidikan, pengalaman, dan pekerjaan 

maka saudara calon hakim agung sudah 30 tahun merintis karir 

sebagai hakim dan sekarang ingin menjadi hakim agung, saya 

ingin menanyakan selama 30 tahun ini dalam memeriksa dan 

memutuskan perkara seberapa besar pengaruh kosmologi Jawa 

atau daerah dalam mempengaruhi putusan-putusan dalam 

memeriksa perkara yang anda tangani ? 

 

           Jawaban dari calon hakim agung Is Sudaryono,S.H.,M.H : 

           Jawaban untuk pertanyaan dari (F-PKB) 

Jika konstitusi memberikan kewenangan kepada Mahkamah 

Konstitusi untuk memutuskan sengketa hasil pemilu sedangkan 

MA dan peradilan dibawahnya diberikan kewenangan yang 

disebutkan dalam UU di UU pemilu yang terbaru kemarin yang 

digunakan pula dalam memutus juga UU No 8 Tahun 2013 

tentang pemilu Mahkamah Agung diberi kewenangan memutus 

sengketa TUN pemilu melalui 2 tahap yang pertama mengenai 

sengketa antara calon dengan penyelenggara pemilu dan yang 

kedua sengketa mengenai verifikasi parpol. Semua sengketa yang 

ada dalam sengketa TUN pemilu masuk di bawaslu dan 

penyelenggaranya yang nanti akan direkomendasikan ke aparat 

penegak hukum untuk di tindak lanjuti.  
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Jawaban untuk pertanyaan dari (F-Golkar) 

                   Dengan integritas yang baik menghasilkan putusan yang sesuai 

dengan harapan pencari keadilan Integritas seorang hakim yang 

memutus perkara sangat berpengaruh sekali dari jalannya perkara 

itu sampai di putus, karena jika masyarakat sudah percaya kepada 

pengadilan jika ada perkara masuk pengadilan mereka menghadap 

ketua pengadilan dan memilih hakim yang dipercayainya. 

 

Jawaban untuk pertanyaan (F-Hanura) 

                   Jika filosofi Jawa biasanya orang Jawa itu mempertimbangkan 

dulu baru melakukan tindakan itu sangat mempengaruhi dalam 

kehidupan sehari2 nampaknya cocok bagi seorang hakim 

melakukan pertimbangan dulu sebelum melakukan tindakan 

namun tetap pada koridor yang ditentukan saya teringat pesan ing 

ngarso sung tulodho ing madyo mangun karso tut wuri handayani 

“setiap org itu adalah seorang pemimpin sebagai seorang 

pemimpin harus memberikan contoh dan memberikan semangat 

atau virus kebaikan kepada lingkungannya kami juga akan selalu 

mengikuti perjuangan rekan-rekan kami dari pengadilan tingkat 

pertama dan juga memberikan nasehat” dan itu yang selalu kami 

lakukan selama menjalani profesi hakim. 

 

            Pertanyaan untuk calon hakim agung kamar perdata Sudrajad 

Dimiyati,S.H.,M.H 

Sarifuddin Suding (F-Hanura) 

       Dari makalah yang bapak sampaikan terkait penerapan tanggung 

jawab mutlak dalam sengketa lingkungan apakah yang 

memnyebabkan penerapan kredibility gagal di Indonesia dan 

bagaimana cara atau langkah untuk melakukan penemuan hukum 

terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan tanggung jawab mutlak 

sengketa lingkungan ?  

Saan Mustafa (F-Demokrat) 

       Bagaimana itikat bapak terkait kebebasan hakim pengadilan 

negeri untuk menerima tamu sebelum melakukan persidangan 

baik dari penggugat atau tergugat dan seringkali di pengadilan 

negeri disamping harus membayar biaya resmi namun masih ada 



99 
 

 
 

pembiayaan yang ditarik untuk biaya tidak resmi bagaimana 

menurut bapak ? 

 

Eva Kusuma Sundari (F-PDIP) 

Dari kesimpulan makalah bapak bagaimana terobosan yang harus 

dilakukan agar kasus-kasus lingkungan bisa naik ke pengadilan ? 

 

Jawaban dari calon hakim agung Sudrajad Dimiyati,S.H.,M.H : 

Jawaban untuk pertanyaan dari (F-Hanura) 

       Untuk kasus lingkungan ini sampai saat ini HIR masih berlaku 

sebagai hukum acara di pengadilan. Untuk itu aturannya harus 

jelas aparaturnya harus paham karena masih banyak yang belum 

memahami kredibility ini dan untuk keberhasilan penegakan 

hukum tidak hanya dikalangan hakim agung saja tetapi di semua 

instansi penegakan hukum. 

 

 

 

 

Jawaban untuk pertanyaan dari (F-Demokrat) 

       Saya tidak pernah membicarakan masalah uang di pengadilan 

karena sudah ada tabelnya tentang pembiayaan selama proses di 

pengadilan dan untuk menerima tamu dari pihak manapun di 

pengadilan manapun memiliki penjagaan untuk membatasi 

seorang hakim yang akan menjumpai pihak manapun sebelum 

persidangan. 

 

Jawaban untuk pertanyaan dari (F-PDIP) 

Para aparatur penegak hukum seharusnya menjadikan undang-

undang lingkungan hidup pasal 66 sebagai acuan tertinggi dalam 

menangani masalah lingkungan pasal ini masih belum terlalu 

banyak diterapkan di lapangan. Jika perlu, ada pengadilan 

lingkungan agar semakin optimal perlindungan yang diberikan. 
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Pertanyaan untuk calon hakim agung Muslich Bambang Luqmono, 

S.H.,M.Hum : 

Aziz Syamsuddin (F-Golkar) 

Bagaimana pandangan bapak terkait kemandirian otoritas hakim yang 

independen ? 

Ahmad Yani (F-PPP) 

Bagaimana pandangan bapak tentang substansi sistem Persetujuan calon 

hakim  agung di DPR dan pandangan tentang keputusan Mahkamah 

Konsitusi? 

Jawaban untuk pertanyaan dari (F-Golkar) 

Terkait kemandirian dan otoritas hakim saat ini yang dibutuhkan adalah 

hakim yang tegas dan yakinkan dalam membuat putusan sehingga setiap 

putusan yang dihasilkan oleh hakim tersebut membawa makna. 

Jawaban untuk pertanyaan dari (F-PPP) 

Mekanisme dalam rekrutmen calon hakim agung melalui DPR 

harus tetap dilaksanakan fit and propertes calon hakim agung 

di DPR jangan dihilangkan karena DPR merupakan lembaga 

yang bekerja atas aspirasi langsung dari rakyat terutama dalam 

menilai calon hakim agung yang berdasarkan saran dan 

masukan dari rakyat. 

            Berbagai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tiap-tiap fraksi 

dan jawaban yang diberikan oleh calon hakim agung tersebut 

menunjukkan bagaimana preser ketat yang dilakukan oleh Komisi III DPR 

RI dalam menyeleksi calon hakim agung yang berdasarkan atas 

kemampuan, profesionalitas, integritas,kepribadian, intelektual, dan moral 



101 
 

 
 

calon hakim agung. Peranan DPR dalam melakukan fit and propertest 

untuk memberi penilaian terhadap kemampuan calon hakim agung karena 

tidak semua calon hakim agung yang lolos seleksi di Komisi Yudisial 

tetapi tidak lolos dalam fit and propertest ( uji kepatutan dan kelayakan ) 

di DPR. Menurut keterangan anggota Komisi III DPR Nurdirman Munir      

“dalam memilih hakim agung DPR tidak hanya bertujuan untuk 

memenuhi kuota yang sedang dibutuhkan MA untuk itu perlu 

dilakukan seleksi yang ketat, walaupun di Komisi Yudisial sudah 

melakukan seleksi yang ketat ternyata masih ada calon hakim 

agung yang tidak memenuhi kriteria ketika melakukan fit and 

propertest di DPR”.   

 

            Keterlibatan DPR dalam menyeleksi calon hakim agung juga 

disaksikan secara langsung oleh publik dari proses fit and propertest 

sampai dengan pengambilan keputusan untuk memberikan persetujuan 

atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung 

sehingga publik dapat menilai dan mengamati secara langsung kinerja 

DPR dalam melakukan seleksi hakim agung. Sebagai lembaga 

representasi dari rakyat dalam mengambil keputusan DPR menunggu 

masukan dan partisipasi dari masyarakat untuk dijadikan 

pertimbangan layak atau tidaknya calon hakim agung diberikan 

persetujuan. Berdasarkan pada norma konstitusi dan peraturan 

perundang-undangan maka masyarakat dapat berperan dalam seleksi 

calon hakim agung meskipun tidak ikut memilih secara langsung, 

laporan masyarakat memiliki peran penting dalam proses seleksi 

bahkan pada faktanya justru calon hakim agung banyak yang 
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berguguran akibat adanya laporan masyarakat. Fakta tersebut ini 

membuktikan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam 

mencegah lolosnya calon hakim agung yang bermasalah. 

            Menurut Refli Harun pakar Hukum Tata Negara tentang kelayakan 

DPR dalam menguji kelayakan  

                     Terlepas dari kualitas seperti apapun DPR, di Republik ini itu 

hanya sedikit sekali lembaga yang mengatas namakan rakyat 

karena itu jika dikatakan layak atau tidak. DPR sebagai 

lembaga representasi dari rakyat tentu boleh berwenang dan 

layak, hanya saja persoalannya bagaimana fit and proper tes 

itu dilakukan. Ada 4 persoalan dalam fit and proper tes 

diantaranya uji integritas, uji kapabilitas, uji netralitas, uji 

akseptabilitas dan persoalannya DPR mau main di wilayah 

mana (http://www.youtube.com sumber ILC Indonesia 

Lawyers Club 1 Oktober 2013 - Layakkah DPR Menguji 

Kelayakan(accessed 7/02/2014) 

 

                        Pentingnya sikap kritis DPR sangat dibutuhkan dalam menilai 

tentang visi-misi, integritas, kualitas, dan profesional calon hakim agung 

selain itu juga keahlian para anggota DPR untuk memberi penilaian 

terhadap pemahaman, pandangan, dan sikap calon hakim agung dalam 

mengatasi suatu masalah yang tergambar dari makalah yang dibuat calon 

hakim agung dan jawaban lisan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

oleh anggota DPR. Dalam hal ini keahlian anggota DPR dalam 

mengajukan topik makalah dan pertanyaan lisan harus sesuai dengan 

keahlian calon hakim agung berdasarkan kamar yaitu Perdata,Pidana,TUN, 

dan Agama. Sehingga dapat dilihat layak atau tidak calon hakim agung 

berdasarkan kamar masing-masing untuk menempati posisinya nanti di 
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Mahkamah Agung, karena pada hakekatnya makna uji kelayakan dan 

kepatutan tersebut terletak pada penilaian terhadap jawaban yang 

disampaikan calon hakim agung. 

                       Kewenangan yang dimiliki DPR untuk menyeleksi calon hakim 

agung harus berdasarkan pada rasa tanggung jawab yang besar yang bebas 

dari kepentingan politik. Peran DPR sebagai lembaga politik secara tidak 

langsung sangat dominan terhadap masa depan Mahkamah Agung, karena 

DPR yang memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan 

Komisi Yudisial sebelum akhirnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh 

Presiden. Salah satunya dengan memaksimalkan fungsi-fungsi yang 

dimiliki DPR untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi sehingga 

dapat dipertanggungjawakan kepada masyarakat luas dan calon hakim 

agung yang terpilih benar-benar memiliki keyakinan keilmuan yang kuat 

serta kokoh menjaga independensinya.        

4.2.2 Dasar Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberi  

persetujuan dan tidak memberi persetujuan calon Hakim Agung 

 

            Setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Judicial 

review Pasal 8 ayat (2),(3), dan (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 18 tentang Komisi Yudisial, kewenangan DPR dalam rekrutmen 

hakim agung hanya sebatas memberikan persetujuan dan tidak 

memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh 

Komisi Yudisial. Menurut Mahkamah Konstitusi pasal-pasal dalam 
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Undang-Undang tersebut tidak sesuai dengan norma Pasal 24A UUD 1945 

yang berbunyi “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya 

ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Dari penjelasan tersebut 

sangat jelas terlihat adanya perubahan kewenangan DPR dari hanya 

memberikan “persetujuan” menjadi kewenangan untuk “memilih” calon 

hakim agung. Selain itu, aturan kuota yang terdapat didalam Pasal 8 ayat 3 

UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat 4 UU 

No. 18 tentang Komisi Yudisial yang mengharuskan Komisi Yudisial 

untuk mengajukan tiga calon hakim agung dinilai sangat menyulitkan KY 

untuk memenuhi kouta calon hakim agung yang diajukan. Dengan 

demikian, menurut Mahkamah Konstitusi frasa “3(tiga) nama calon” yang 

termuat dalam Pasal 8 ayat (3) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY 

harus dimaknai “1 (satu) nama calon”.   

               Pelaksanaan rekrutmen hakim agung setelah adanya keputusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 di Komisi III DPR 

dilakukan berdasarkan Tata tertib DPR Tahun 2009-2014, pada Pasal 191 

ayat 1 disebutkan  

“Dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan agar 

DPR mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan 

pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat 

paripurna menugaskan kepada Badan Musyawarah untuk 

menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi 

terkait” 
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Kemudian pada ayat 2, Tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh komisi yang 

bersangkutan, meliputi; 

a. Penelitian administrasi. 

b. Penyampaian visi dan misi. 

c. Uji kelayakan (fit and propertess) 

d. Penentuan urutan calon. 

e. Diumumkan kepada publik.  

            Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 15-

18 September 2014, mendapatkan pengetahuan tentang penyelenggaraan 

rekrutmen calon hakim agung di Komisi III DPR setelah adanya keputusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013. Rekrutmen calon hakim 

agung di DPR yang dilaksanakan pada bulan September 2014 dimana 

Komisi Yudisial mengusulkan 5 (lima) calon hakim agung kepada DPR 

untuk dimintakan persetujuan. Adapun calon hakim agung tahun 2014 

yang diusulkan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2.1 : Daftar Calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial 

No Nama Jabatan Kamar 

1. Dr.H.Amran 

Suadi,SH.,M.H.,M.M 

 

WK PTA 

Surabaya 

Agama 

2. Dr.H.Purwosusilo,SH.,M.H 

 

Direktur 

Jenderal 

Badilag/Hakim 

MA-RI 

Agama 
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3. Sudrajad Dimiyati,S.H.,M.H WK PT 

Pontianak 

Perdata 

4. Muslich Bambang Luqmono, 

SH.,M.Hum 

Hakim Tinggi 

Jayapura 

Pidana 

5. Is Sudaryono,SH.,M.H Ketua PT TUN 

Medan 

Tata Usaha 

Negara 
Sumber : Laporan Pelaksanaan seleksi  calon 

hakim agung  Komisi Yudisial Tahun 2014 

                                                        

 

Dari nama-nama diatas calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi 

Yudisial sudah memenuhi passing grade dalam uji kelayakan yang 

dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dan dianggap memenuhi syarat dan 

layak untuk diusulkan kepada DPR. 

            Mekanisme pemberian persetujuan atau tidak memberikan 

persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi 

Yudisial DPR melakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Komisi Yudisial menyampaikan surat kepada pimpinan DPR yang 

berisi nama-nama calon hakim agung. 

2. Pimpinan DPR mensosialisasikan surat yang disampaikan oleh 

Komisi Yudisial kepada seluruh anggota DPR melalui rapat paripurna 

DPR pada tahun sidang berjalan. 

3. Rapat paripurna DPR menugaskan kepada Badan Musyawarah untuk 

menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada Komisi 

terkait. 

4. Sesuai dengan penugasan paripurna, Badan Musyawarah mengadakan 

rapat Bamus/rapat konsultasi sebagai pengganti rapat Bamus dengan 
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menugaskan kepada Komisi III DPR untuk melakukan pembahasan 

terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. 

5. Komisi III DPR mengadakan rapat intern untuk membicarakan 

persiapan, perencanaan dan pembahasan dalam memberi persetujuan 

terhadap calon hakim agung. 

6. Berdasarkan rapat intern, Komisi III membentuk Tim Kerja yang 

bertugas untuk menyusun jadwal, menetapkan tata cara, maupun 

metode yang hasilnya disampaikan kepada rapat pleno Komisi III 

untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan. 

7. Komisi III menyampaikan jadwal kepada masing-masing calon hakim 

agung untuk mengikuti proses pembuatan makalah sebagai salah satu 

instrumen untuk melihat dan mengetahui kecakapan, keahlian dan 

pengetahuan calon hakim agung, dimana judul makalah calon hakim 

agung telah ditentukan oleh Komisi III secara random. 

8. Komisi III meminta masukan, tanggapan, dan pendapat masyarakat 

terkait profil dan rekam jejak calon hakim agung sebelum dilakukan 

fit and propertest. 

9. Komisi III melakukan fit and propertest di hadapan seluruh anggota 

Komisi III, yang materinya berupa pemaparan visi-misi, program, 

klarifikasi atas laporan masyarakat, dan proses pendalaman dalam 

tanya jawab.  
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Hasil wawancara penulis dengan Ketua Bagian Sekretariat Komisi III 

DPR RI Ibu Dra.Tri Budi Utami,M.Si  

Setelah mengusulkan nama-nama calon hakim agung kepada DPR 

Komisi Yudisial dan DPR mengadakan rapat konsultatif yang 

disertai dengan presentasi para calon hakim agung oleh Komisi 

Yudisial kepada DPR untuk menyatukan pandang antara Komisi 

Yudisial dan DPR RI terkait mekanisme dalam memberikan 

persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon 

hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. (Wawancara 

dengan Ibu Dra. Tri Budi Utami,M.Si Ketua Bagian Sekretariat 

Komisi III DPR RI, Rabu 3 September 2014)   

 

            Pertemuan antara Komisi Yudisial dan DPR dalam membahas 

mekanisme dalam menyeleksi calon hakim agung dan mempresentasikan 

profil calon hakim agung dari KY kepada DPR diharapkan dapat menjadi 

bahan untuk menyatukan pandangan antara KY dan DPR sehingga 

penyelenggaraan rekrutmen hakim agung dapat berjalan sesuai koordinasi 

antar lembaga Negara terkait yang berwenang untuk menyeleksi calon 

hakim agung. Hasil presentasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial 

dihadapan pimpinan DPR untuk 5 (lima) calon hakim agung yang 

diusulkan ke DPR adalah untuk calon hakim agung Dr. H. Amran Suaidi, 

S.H.,M.H.,MM dinilai berpendirian dan tegas menerapkan prinsip proses 

beracara dengan cepat dan biaya ringan calon hakim agung juga 

menguasai sistematika penyusunan putusan, memahami permasalahan 

yang disengketakan, mampu memberikan pertimbangan yuridis yang 

sangat kuat,memiliki pemahaman dan kepekaan penerapan nilai-nilai Kode 

Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang baik, pengetahuan hukum 

sangat baik yang dilihat dari penyelesaian kasus hukum dan penyusunan 
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karya tulis dari kesehatan telah dinyatakan memenuhi syarat sehat jasmani 

dan kejiwaan. Hasil dari calon hakim agung Dr. H. Purwosusilo, S.H.,M.H 

dinilai kreatif dan inovatif dalam melakukan pembaharuan peradilan 

memiliki kelebihan pada aspek keahlian penyelesaian kasus hukum, sangat 

jeli dalam menganalisis permasalahan dan menyajikan pertimbangan-

pertimbangan yang kuat dalam putusannya, cukup menguasai dalam 

menganalisis penerapan KEPPH, kesehatan memenuhi syarat sehat 

jasmani dan kejiwaan. Hasil calon hakim agung Sudrajad Dimiyati, 

S.H.,MH dinilai anti KKN, sederhana dan berkapasitas mempunyai 

keilmuan yang mumpuni, mempelajari penemuan hukum dan mampu 

menerapkannya,menjiwai KEPPH dan keilmuan dan keahliannya 

menyelesaikan kasus KEPPH. Kesehatan dinilai memenuhi syarat sehat 

jasmani dan kejiwaan. Hasil dari calon hakim agung Muslich Bambang 

Luqmono, S.H.,M.Hum dinilai berani menolak tekanan demi independensi 

hakim, memiliki kemampuan praktikal yang cukup baik,memiliki 

kemampuan untuk memecahkan kasus etika dan terlihat memiliki 

kepekaan terhadap nilai-nilai KEPPH, calon hakim agung ini pernah 

memutus perkara mbok minah secara progresif. Kesehatan memenuhi 

syarat sehat jasmani dan kejiwaan. Hasil dari calon hakim agung Is 

Sudaryono, S.H.,MH dinilai sebagai malaikat peradilan Tata Usaha 

Negara. Memiliki kualitas keilmuan dan keahlian di bidang hukum tata 

usaha negara, memiliki kemahiran membuat putusan tingkat pertama, dan 

banding, mampu menyusun putusan kasasi dengan sistematika yang 
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lengkap,memahami legal standing,membuat putusan dengan pertimbangan 

yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. 

Kesehatan dinilai memenuhi syarat sehat jasmani dan kejiwaan.  

 

      

4.2.2.1  Kewenangan Fit and Propertest sebagai dasar pertimbangan Komisi III 

DPR RI dalam memberikan persetujuan atau tidak memberikan 

persetujuan terhadap calon hakim agung  

            Fit and propertest atau (uji kelayakan dan kepatutan) untuk calon 

hakim agung, memang tidak tertulis di dalam UUD 1945. Ketentuan-

ketentuan yang berhubungan dengan pengangkatan hakim agung sendiri 

dapat dilihat di dalam Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 24A ayat (3). Menurut 

kedua pasal tersebut dijelaskan calon hakim agung diusulkan oleh KY 

kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya ditetapkan 

oleh Presiden. Dengan demikian, terdapat tiga tahapan dalam proses 

tersebut, yaitu pengusulan oleh KY,  persetujuan oleh DPR, dan penetapan 

oleh Presiden. Jika dilihat dari Keputusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 

dengan tegas telah mengatakan bahwa persetujuan seharusnya tidak 

dipahami sebagai kewenangan untuk memilih. Namun, jika tidak 

menggunakan fit and propertest DPR tidak memiliki dasar yang kuat 

dalam memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan 

terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh KY. Fit and propertest 

dijadikan Komisi III DPR RI untuk memberi penilaian terhadap kualitas 
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calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. melalui fit and 

propertest (uji kelayakan dan kepatutan) inilah seseorang dianggap layak 

dan patut untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Secara kemampuan, 

baik kemampuan keilmuan maupun visi dan misi terhadap lembaga yang 

akan ditempatinya serta integritas yang tinggi dapat dijadikan penilaian 

atas layak dan patut atau tidaknya seseorang dalam menduduki jabatan 

tersebut. 

            Penyelenggaraan fit and propertest calon hakim agung di Komisi 

III DPR RI melalui berbagai tahapan diantaranya : 

1. Pemaparan makalah yang dibuat calon hakim agung dihadapan 

anggota Komisi III DPR RI.                                        

2. Pengajuan pertanyaan-pertanyaan dari anggota Komisi III DPR RI 

kepada calon hakim agung tentang makalah yang dibuatnya dan 

seputar keilmuan dibidang hukum. 

3. Pemungutan suara dan penetapan hakim agung yang diberikan 

persetujuan dan tidak diberikan persetujuan berdasarkan hasil 

perolehan suara yang diberikan oleh anggota Komisi III DPR RI. 

 

            Penyelenggaraan rekrutmen calon hakim agung bulan September 

2014 peneliti mengamati langsung proses fit and propertest calon hakim 

agung di Komisi III DPR RI dimana 5 (lima) calon hakim agung yang 

diusulkan Komisi Yudisial diatas diberikan kesempatan untuk 

mempresentasikan visi-misi mereka dan makalah yang telah mereka buat 
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dihadapan anggota Komisi III DPR. Makalah tersebut ditentukan oleh 

panitia seleksi sesuai dengan keahlian calon hakim agung berdasarkan 

kamar masing-masing. Berikut data berdasarkan hasil penelitian peniliti 

calon hakim agung dan makalah yang dipresentasikannya : untuk kamar 

Pidana Muslich Bambang Luqmono mempresentasikan makalah tentang 

“Klausula ancaman pidana bagi aparat hukum/hakim yang 

mengajukan,menerima,mengadili dan memutus suatu perkara yang 

melanggar UU dalam RUU MA maupun RUU aparat hukum lainnya”, 

untuk kamar Perdata Sudrajad Dimiyati mempresentasikan makalah 

tentang “Penerapan prinsip tanggungjawab mutlak dalam sengketa 

lingkungan”, untuk kamar Tata Usaha Negara Is Sudaryono 

mempresentasikan makalah tentang “Pelaksanaan putusan TUN terhadap 

perkara-perkara TUN yang tidak dapat di eksekusi (Non-executable)”, 

untuk kamar Agama Amran Suadi mempresentasikan makalah tentang 

“Peran Khasanah fiqih islam dalam memajukan dan memperkaya hukum 

nasional” sedangkan untuk kamar Agama Purwosusilo mempresentasikan 

makalah tentang “Eksistensi kamar agama dalam Mahkamah Agung 

terhadap blueprint pembaharuan Mahkamah Agung 2010-2035. Dalam 

melakukan fit and propertest Komisi III DPR RI memberikan waktu 120 

(seratus dua puluh ) menit termasuk 10 (sepuluh) menit yang digunakan 

untuk menyampaikan pokok-pokok masalah, masing-masing calon hakim 

agung dipersilahkan untuk mempresentasikan visi-misi, makalah yang 
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mereka buat, tanya jawab untuk memperdalam pengetahuan tentang 

kecakapan,keahlian,dan pengetahuan hukum calon hakim agung tersebut.   

    

 

Gambar 4.2.1 : fit and propertest calon hakim agung di Komisi III DPR RI 

 

4.2.2.2 Mekanisme Komisi III DPR RI dalam memberikan persetujuan dan tidak  

memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung 

                        Pasal 24A ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa “Calon hakim 

agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim 

agung oleh Presiden”. Oleh karena itu, setelah Komisi III DPR RI 

melakukan fit and propertest calon hakim agung terdapat mekanisme 

dalam menetapkan tata cara pemberian persetujuan calon hakim agung. 

Komisi III DPR RI memiliki berbagai pertimbangan dalam menyentukan 

calon hakim agung yang akan diberikan persetujuan diantaranya : 

1. Pertimbangan Akademis : penilaian terhadap keilmuan calon hakim 

agung di bidang hukum  
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2. Pertimbangan Integritas : penilaian dari jawaban-jawaban calon hakim 

agung dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Komisi III DPR 

RI 

3. Pertimbangan Politis : hasil musyawarah/mufakat anggota Komisi III 

DPR RI 

Berdasarkan ketentuan dalam tata tertib DPR Pasal 245 ayat (1) 

menyatakan “Ketua rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah 

ditentukan untuk membuka rapat, telah hadir lebih dari separuh jumlah 

anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi” dalam 

menghambil keputusan berdasarkan tata tertib DPR maka forum rapat 

harus terpenuhi. 

            Penetapan sebagai hakim agung oleh Komisi III DPR RI bulan 

September 2014 dihadiri oleh 50 anggota Komisi III DPR RI yang 

memiliki hak suara dan fraksi-fraksi lengkap yaitu DEMOKRAT, 

GOLKAR, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, GERINDRA, HANURA. 

Sedangkan standarisasi untuk diberikan persetujuan atau tidak diberikan 

persetujuan adalah hakim agung terpilih yang mendapat suara 50% + 1 

suara dari anggota Komisi III DPR RI yang hadir. Sebelum pengambilan 

suara pimpinan sidang menawarkan kembali kepada para anggota yang 

lain tentang mekanisme pengambilan keputusan bila belum terjadi 

kesepakatan didalam forum untuk menyatukan pandangan maka dilakukan 

musyawarah/mufakat antar fraksi yang dilaksanakan di ruang pimpinan 

oleh wakil dari fraksi-fraksi. 
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4.2.2.3   Mekanisme Voting Komisi III DPR RI 

            Setelah rapat pleno atau musyawarah yang dilakukan oleh 

pimpinan dari tiap-tiap fraksi maka Komisi III DPR dalam memberikan 

keputusan dilakukan dengan cara pengambilan suara/voting dari anggota 

Komisi III DPR yang hadir untuk menetapkan hakim agung terpilih. Dasar 

yang dijadikan anggota Komisi III DPR RI dalam memberi persetujuan 

atau tidak memberikan persetujuan calon hakim agung berdasarkan voting 

adalah berdasarkan jawaban-jawaban dan penguasaan materi makalah 

yang dibuat oleh calon hakim agung pada saat fit and propertes. 

Mekanisme pemberian persetujuan oleh DPR memang belum ditentukan 

secara jelas didalam konstitusi dan peraturan tentang tata tertib DPR dalam 

Pasal 24A UUD 1945 hanya dijelaskan tentang kewenangan DPR sebatas 

memberikan persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh 

Komisi Yudisial berbeda dengan mekanisme yang dilakukan oleh Komisi 

Yudisial dalam menjaring calon hakim agung yang memiliki pedoman 

atau progress yang telah di tentukan dalam Peraturan Komisi Yudisial 

Nomor 1 Tahun 2014, hal ini tentu saja sangat diperlukan untuk membahas 

mekanisme yang jelas serta peraturan yang memuat tentang pedoman-

pedoman atau standarisasi untuk memberikan penilaian calon hakim agung 

yang akan diberikan persetujuan atau tidak diberikan persetujuan oleh 

Komisi III DPR. Adapun Metode yang dilakukan dalam memberi 

persetujuan dan tidak memberi persetujuan kepada calon hakim agung 

hanya sebatas berdasarkan voting yang dilakukan secara rahasia 
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berdasarkan suara terbanyak yaitu hakim agung yang diberi persetujuan 

oleh DPR adalah yang mendapatkan 50 % + 1 suara dari anggota Komisi 

III DPR. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib DPR Pasal 276 

ayat 3 yang menyatakan bahwa “pengambilan keputusan berdasarkan 

suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau 

masalah lain yang ditentukan dalam rapat”. Dalam pengambilan voting 

yang memiliki hak suara adalah anggota Komisi III DPR dilihat dari daftar 

presensi yang hadir dalam rapat pemberian keputusan. Pemungutan suara 

dilakukan dengan cara masing-masing anggota DPR diberikan kertas suara 

yang berisi pilihan nama-nama calon hakim agung yang akan dipilih atau 

tidak dipilih selanjutnya kertas suara hasil pilihan tersebut dimasukkan 

kedalam kotak suara. Pembacaan hasil dari voting Komisi III DPR RI 

dilakukan oleh pegawai sekretariat Komisi III DPR RI sebagai alat 

kelengkapan Komisi III DPR RI yang didampingi oleh saksi-saksi dari 

beberapa fraksi yang bersedia untuk menjadi saksi dalam pembacaan hasil 

voting terhadap calon hakim agung. 

         Hasil penyelenggaraan rekrutmen calon hakim bulan September 

2014 di Komisi III DPR RI dimana terdapat 5 (lima) calon hakim agung 

yang diusulkan ke DPR oleh Komisi Yudisial Komisi III DPR 

melakukan pengambilang keputusan dengan cara voting yang dihadiri 

oleh 50 anggota DPR yang hadir di Komisi III DPR RI ke (5) calon 

hakim agung tersebut masing-masing mendapatkan perolehan suara 

yaitu: 



117 
 

 
 

Tabel 4.2.2 : Hasil Suara yang diperoleh 5 Orang calon Hakim Agung 

Berdasarkan Voting oleh Anggota Komisi III DPR RI 

 

    

No 

 

 

NAMA 

 

 

SETUJU 

 

 

TIDAK 

SETUJU 

 

 

ABSTAIN 

 

 

JUMLAH 

SUARA 

1. Muslich Bambang Luqmono, 

S.H.,M.Hum 

13 31 6 13 

2. Dr. H. Amran Suadi, 

S.H.,M.H.,MM 

38 10 2 38 

3. Sudrajad Dimiyati,S.H.,M.H 38 9 3 38 

4. Dr.H. Purwosusilo,S.H.,M.H 38 9 3 38 

5. Is Sudaryono, S.H.,M.H 38 9 3 38 

 TOTAL SUARA     

 

 

           Berdasarkan peraturan yang telah disepakati oleh anggota Komisi 

III DPR RI maka dari hasil perolehan suara diatas hanya 4 calon hakim 

agung yang diberikan persetujuan oleh Komisi III DPR RI yaitu 

Dr.H.Amran Suadi, S.H.,M.H.,MM, Sudrajat Dimiyati, S.H.,M.H, 

Dr.H.Purwosusilo, S.H.,M.H, Is Sudaryono, S.H.,M.H sedangkan yang 

tidak diberikan persetujuan hanya calon hakim agung Muslich Bambang 

Luqmono, S.H.,M.Hum.            
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Gambar 4.2.2 : pengambilan suara berdasarkan voting oleh   

anggota Komisi  III DPR RI 

           

Hasil wawancara singkat peneliti dengan Muzzamil Yusuf politisi Partai 

Keadilan Sejahterah setelah rapat penetapan calon hakim agung di Komisi 

III DPR RI menyatakan  

“Tidak lolosnya Muslich disebabkan ia menangani kasus nenek 

Minah yang mencuri tiga biji kakao. Dalam kasus tersebut, 

Muslich menghukum percobaan terhadap nenek Minah. 

Menurutnya, Muslich tidak konsisten dengan jawaban atas 

pertanyaan anggota dewan saat diuji. Jawaban Muslich itulah 

yang menjadi catatan beberapa fraksi di Komisi III”. 

 

Muzzamil menilai secara keseluruhan 5 (lima) calon hakim agung tersebut 

baik track record nya tetapi logika,runut, dan konsistensi itu deperlukan.  

           Mekanisme keterlibatan DPR apabila ditinjau dari penyelenggaraan 

dalam melakukan rekrutmen calon hakim agung sampai dengan 

memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap 

calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial saat ini memang 
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belum ada skema yang jelas dalam menjalankan kewenangannya untuk 

terlibat dalam rekrutmen calon hakim agung yang telah diamanatkan 

dalam konstitusi Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, dalam hal mencari hakim 

agung yang memiliki kualitas dan berintegritas untuk mewujudkan 

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi yang 

merdeka, tentu saja sangat diperlukan sebuah mekanisme yang baik untuk 

menguji kelayakan dan kepatutan di DPR sebagai lembaga yang 

menentukan calon hakim agung yang akan di tetapkan sebagai hakim 

agung oleh Presiden setelah dilakukan seleksi oleh Komisi Yudisial.  

              Apabila selama ini DPR berpedoman pada peraturan dalam tata 

tertib DPR Nomor 1 Tahun 2009 yang menjelaskan mekanisme pemberian 

persetujuan dalam Pasal 191 ayat (1) dan tata cara pelaksanaan seleksi 

pada Pasal 191 ayat (2)  tetapi dalam peraturan tentang tata tertib DPR 

tersebut tidak dijelaskan tentang kewenangan DPR dalam rekrutmen calon 

hakim agung sesuai pedoman yang jelas dan tidak dijelaskan dasar-dasar 

pertimbangan tentang kriteria calon hakim agung yang akan diberikan 

persetujuan atau tidak diberikan persetujuan. Hal ini tentu saja 

memerlukan solusi agar kedepannya apabila didalam konstitusi DPR tetap 

diberikan kewenangan dalam rekrutmen calon hakim agung, maka harus 

ada penjelasan dalam peraturan tentang tata tertib DPR terkait mekanisme 

dan dasar-dasar pertimbangan DPR dalam menjalankan kewenangannya 

untuk memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung.  



120 
 

 
 

            Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti saat penyelenggaraan 

rekrutmen calon hakim agung di DPR bulan September 2014 calon hakim 

agung hanya diberikan waktu 120 menit untuk memaparkan makalah, 

menyampaikan visi-misi, dan proses tanya-jawab antara calon hakim 

agung dan anggota Komisi III DPR, proses penyelenggaraan rekrutmen 

calon hakim agung di DPR dengan model seperti ini tentu saja sangat 

singkat dan terlihat sederhana melihat dari calon hakim agung tersebut 

sudah melewati mekanisme yang panjang pada tahapan seleksi di Komisi 

Yudisial sedangkan ketika melewati proses di DPR hanya berjalan dalam 

waktu yang singkat. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rekrutmen 

calon hakim agung selama ini antara Komisi Yudisial dan DPR sering 

terjadi perbedaan pandangan dalam mencari calon hakim agung walaupun 

Komisi Yudisial telah memiliki pedoman dan progress serta memiliki 

sistem pelacakan track record dalam menyeleksi calon hakim agung 

dengan tahapan mulai dari seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan 

kepribadian, dan seleksi wawancara tetapi tidak semua calon hakim agung 

yang lolos tahapan seleksi di Komisi Yudisial mendapatkan persetujuan 

oleh DPR sehingga proses seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial 

terkesan sia-sia, untuk itu perlu penegasan kembali tentang kewenangan 

DPR, mekanisme, dasar-dasar pertimbangan dalam memberikan 

persetujuan calon hakim agung.  

            Sebagai lembaga representatif dari rakyat yang mengedepankan 

akuntabilitas dan transparansi tentu saja DPR harus membentuk sebuah 
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Tim Panel Ahli khusus untuk membantu dalam rekrutmen calon hakim 

agung. Selain kewenangan untuk terlibat dalam seleksi pejabat publik 

tentu saja DPR memiliki fungsi lain yang lebih pokok yaitu fungsi 

legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sehingga agar tidak 

menggangu kinerja DPR untuk menjalankan fungsinya yang lain dan 

membantu DPR dalam rekrutmen calon hakim agung yang efektif fungsi 

Tim Panel Ahli sangat penting untuk membantu DPR dalam memberikan 

penilaian dan pertimbangan terhadap calon hakim agung. Apabila tahapan 

seleksi di Komisi Yudisial melibatkan Tim Ahli dari kalangan praktisi 

hukum, akademisi dan mantan hakim agung maka untuk menguatkan 

dasar pertinbangan DPR dalam memberikan persetujuan perlu membentuk 

Tim Panel Ahli dari kalangan akademisi, praktisi hukum atau hakim agung 

dari Mahkamah Agung sehingga apabila ada kekurangan dalam tahap 

seleksi calon hakim agung di Komisi Yudisial untuk mewujudkan check 

and balance dalam memberikan persetujuan DPR juga harus melihat dari 

pertimbangan Tim Panel Ahli yang dibentuknya. Pembetukan Tim Panel 

Ahli ini tentu saja juga sebagai pengawas agar tidak ada mekanisme politis 

yang selama ini ditujukan kepada DPR dalam rekrutmen calon hakim 

agung.  

            Hasil pengamatan peneliti dalam tahap seleksi calon hakim agung 

dari Tahapan seleksi di Komisi Yudisial sampai dengan pengusulan 

kepada DPR mendapatkan pemahaman bahwa Komisi Yudisial dalam 

menyeleksi calon hakim agung telah memiliki pedoman yang diatur dalam 
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Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Seleksi Calon 

Hakim Agung dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2013 

Tentang Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung yang 

menjelaskan secara jelas tentang mekanisme Komisi Yudisial dan kriteria 

calon hakim agung yang layak diusulkan kepada DPR, dari seleksi 

kualitas, kepribadian dan kesehatan, sampai dengan seleksi wawancara 

dapat diketahui progress apa saja yang dijadikan Komisi Yudisial dalam 

melakukan seleksi calon hakim agung. Dari pengamatan tersebut tentu saja 

membuka pandangan bahwa sebaiknya pada tahap seleksi calon hakim 

agung di DPR terdapat pula progress tersendiri  jika di Komisi Yudisial 

sudah melakukan uji integritas dan kapabilitas sebaiknya di DPR hanya 

fokus pada uji akseptabilitas berdasarkan hasil penilaian seleksi di Komisi 

Yudisial untuk melihat apakah calon hakim agung yang diusulkan Komisi 

Yudisial tersebut sudah layak untuk diberikan persetujuan selain uji 

akseptabilitas DPR perlu melakukan uji netralitas untuk melihat apakah 

calon hakim agung tersebut terbebas dari kepentingan-kepentingan politik 

atau kepentingan yang lain yang dapat mengganggu atau menciderai 

kinerjanya nanti setelah menjadi hakim agung. 

            Hubungan kerjasama antara Komisi Yudisial dan DPR perlu di 

jaga dengan baik untuk dapat saling berkonsultasi dalam menyatukan 

pandang terkait rekrutmen calon hakim agung sehingga proses seleksi 

yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap calon hakim agung yang 

diusulkan kepada DPR setelah di presentasikan oleh Komisi Yudial maka 
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penilaian-penilaian dari seleksi yang dilakukan Komisi yudisial tersebut 

dapat pula dijadikan pertimbangan DPR dalam memberikan persetujuan 

sehingga hubungan kerjasama kedua lembaga yang memiliki kewenangan 

untuk seleksi calon hakim agung saling bersinergi dan saling mengawasi. 

            Pemberian persetujuan terhadap calon hakim agung selama ini di 

DPR selalu berakhir dengan mekanisme voting, dalam mekanisme voting 

ini sesuai dengan Pasal 279 ayat (1) peraturan tata tertib DPR dilakukan 

secara rahasia, tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, fraksi 

pemberi suara, atau tanda lain yang bisa menghilangkan sifat kerahasiaan. 

Jika dilihat dari fungsi transparansi DPR tentu saja mekanisme seperti ini 

tidak  menunjukan sebuah transparansi kepada publik terhadap 

kewenangan yang dilakukan DPR dalam memberikan persetujuan calon 

hakim agung. Untuk menjaga netralitas DPR dan agar tidak terjadi 

mekanisme politis maka dalam pemberian persetujuan harus dilakukan 

melalui forum terbuka/aklamasi sehingga masyarakat dapat mengetahui 

dengan jelas yang memberikan persetujuan dan tidak memberikan 

persetujuan calon hakim agung dan dapat meminta klarifikasi alasan-

alasan pemberian persetujuan dan tidak memberikan persetujuan tersebut.    

 

4.2.3 Kewenangan DPR dalam rekrutmen Hakim Agung sebelum dan 

sesudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-

XI/2013 

             

            Keterlibatan DPR dalam rekrutmen hakim agung berkaitan 

dengan kepentingan untuk menjamin adanya akuntabilitas publik (public 
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accountability) bagaimanapun pentingnya prinsip independensi peradilan 

(the independence of judiciary) sebagai Negara hukum harus di imbangi 

dengan penerapan prinsip akuntabilitas publik. Karena itu, fungsi 

partisipasi publik dipandang penting dan hal itu terkait dengan fungsi di 

DPR. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

Tentang Mahkamah Agung, pengangkatan hakim agung dilakukan dengan 

cara sederhana cukup diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada 

Presiden dan Presiden mengeluarkan surat keputusannya. Calon hakim 

agung yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan rekam 

jejak hakim yang bersangkutan baik dari segi teknis maupun integritas.  

                Sebelum reformasi, DPR mulai terlibat untuk diberikan 

kewenangan dalam seleksi calon hakim agung. Mekanisme seleksi calon 

hakim agung sebelum reformasi dapat dilihat pada bagan berikut ini  

 

 

 

                           

 

 

  Bagan 4.2.1 : Mekanisme Seleksi Hakim Agung Sebelum Reformasi 

Calon hakim agung yang memenuhi syarat untuk menjadi hakim agung, 

baik dari karier maupun nonkarier diajukan DPR kepada Presiden untuk 

selanjutnya dipilih dan ditetapkan sebagai hakim agung. Pada saat itu DPR 

DPR 
CALON 

HAKIM 

AGUNG 

PRESIDEN 

MAHKAMAH 

AGUNG 
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mengajukan 2 (dua) orang calon untuk masing-masing posisi lowong 

kepada Presiden. 

            Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

Tentang Mahkamah Agung tata cara pemilihan calon hakim agung 

diusulkan oleh Mahkamah Agung kepada DPR untuk dilakukan fit and 

propertest, kemudian hasilnya diserahkan kepada Presiden. Dengan 

masuknya pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam seleksi 

hakim agung tidak terlepas dari dominasi politik didalamnya sehingga 

mengakibatkan banyaknya hakim yang tidak merdeka dalam menentukan 

putusan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan mekanisme seleksi hakim 

agung untuk menjaga kewibawaan lembaga peradilan karena di era orde 

baru menolak untuk melepaskan lembaga kekuasaan kehakiman dari 

belenggu kekuasaan eksekutif. Setelah berakhirnya rezim orde baru, dalam 

perubahan UUD 1945 menawarkan mekanisme baru dalam proses seleksi 

hakim agung dengan lahirnya Komisi Yudisial sebagai lembaga baru yang 

terlibat dalam pemilihan hakim agung bersama DPR dan Presiden 

sedangkan Mahkamah Agung berperan dalam pemilihan hakim konstitusi. 

Kehadiran Komisi Yudisial dapat dianggap sebagai penyeimbang kedua 

kekuatan utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan merubah 

proses rekrutmen yang menitikberatkan kepada aspek kualitas dan 

integritas calon hakim agung.  

             Setelah perubahan UUD 1945 berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial peran Mahkamah Agung 
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dalam seleksi hakim agung ditiadakan sama sekali, dalam Undang-Undang 

ini membuka ruang bagi hakim non karir untuk dapat dicalonkan sebagai 

hakim agung. Tetapi peran DPR masih mendominasi untuk terlibat lebih 

jauh dalam seleksi hakim agung dilihat dari kewenangannya melakukan 

uji kelayakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Komisi Yudisial 

dalam seleksi hakim agung. Selain itu DPR melakukan pemilihan hakim 

agung yang mengharuskan Komisi Yudisial mengusulkan calon yang 

melebihi kuota yang dibutuhkan yang dipilih DPR dengan mekanisme 3:1. 

Berikut bagan mekanisme seleksi hakim agung setelah perubahan UUD 

1945. 

 

 

 

 

 

             

           Bagan 4.2.2 : Mekanisme Seleksi Hakim Agung Setelah Perubahan  

                                  UUD 1945 

            Penyelenggaraan rekrutmen hakim agung di DPR sebelum ada 

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 menggunakan 

dasar yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang 

Mahkamah Agung yaitu Pasal 8 ayat (2),(3), dan (4) disebutkan sebagai 

berikut : 

Komisi 

Yudisial 

Calon 

Hakim 

Agung 

Dewan 

Perwakilan 

Rakyat 

      SK 

PRESIDEN 

Mahkamah 

Agung 



127 
 

 
 

(2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pasa ayat (1) 

dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon 

yang diusulkan   oleh Komisi Yudisial. 

(3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama 

calon untuk setiap lowongan. 

(4) Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari 

sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima 

Dewan Perwakilan Rakyat.  

 

Serta Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang 

Komisi Yudisial yang berbunyi : 

“Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari 

terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan 

mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk 

setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan 

disampaikan kepada Presiden” 

 

            Kedua Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa kewenangan 

DPR adalah “memilih” calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi 

Yudisial. Mekanisme dalam memilih calon hakim agung yang digunakan 

DPR dengan cara aturan kuota tiga calon untuk satu posisi hakim agung 

yang lowong. Artinya, jika Mahkmah Agung sedang membutuhkan 10 

(sepuluh) hakim agung karena sedang lowong maka Komisi Yudisial harus 

mengusulkan 30 (tiga puluh) nama calon hakim agung kepada DPR dan 

DPR memilih 10 (sepuluh) dari seluruh nama calon hakim agung yang 

diusulkan tersebut. Aturan kuota ini dinilai sangat menyulitkan Komisi 

Yudisial dalam menjaring calon hakim agung yang berminat untuk 

mengikuti seleksi sehinga calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi 
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Yudisial sangat terbatas dan apabila DPR tidak memilih calon yang 

diusulkan tersebut, tidak jarang jika Komisi Yudisial mengusulkan 

kembali calon hakim agung yang pernah ditolak oleh DPR. Mekanisme 

lain yang dilakukan DPR adalah melakukan fit and propertest terhadap 

calon hakim agung, dari seluruh nama calon hakim agung yang diusulkan 

Komisi Yudisial dilakukan fit and propertes dalam waktu satu hari  atau 

satu pertemuan. Banyak pandangan bahwa pemilihan model seperti ini 

tidak efektif sehingga yang terjadi adalah pemilihan calon berdasarkan 

pesanan fraksi. 

            Fakta-fakta yang terjadi dari penyelenggaraan rekrutmen hakim 

agung di DPR sebelum ada keputusan Mahkamah Konsitusi adalah frasa 

“memilih” yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

Tentang Mahkamah Agung Pasal 8 ayat (2),(3),(4) tidak sesuai dengan 

Pasal 24A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa “Calon hakim agung 

diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk 

mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung 

oleh Presiden”. Dalam Pasal 24A UUD 1945 tersebut Dewan Perwakilan 

Rakyat seharusnya hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan 

persetujuan dan tidak memiliki kewenangan untuk memilih, karena 

sebagai lembaga politik DPR rawan terjadinya mekanisme-mekanisme 

politis yang mengganggu independensi peradilan dilihat dari berbagai isu 

yang terjadi selama DPR memiliki kewenangan untuk memilih calon 
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hakim agung diantaranya lobi-lobi antara calon hakim agung dan anggota 

DPR dan pemilihan berdasarkan pesanan fraksi. 

            Selain itu, penyelenggaraan fit and properstest di DPR muatannya 

tidak jauh berbeda dengan proses seleksi yang telah dilakukan oleh Komisi 

Yudisial bahkan lebih berbobot yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang 

menggunakan tim panel ahli untuk melakukan seleksi dalam menjaring 

calon hakim agung. Berdasarkan keterangan dari calon haikim agung yang 

pernah mengikuti fit and propertest di DPR para anggota DPR yang 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada calon hakim agung tersebut 

dinilai tidak sesuai dengan standar yang ada bahkan dalam sidang fit and 

propertest calon hakim agung tidak seluruhnya anggota Komisi III DPR 

hadir dalam rapat. Aturan kuota tiga nama untuk satu lowongan hakim 

agung yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial dinilai sangat menyulitkan Komisi 

Yudisial karena jumlah calon hakim agung yang diajukan harus melebihi 

dari jumlah yang dibutuhkan dan mengganggu proses rekrutmen hakim 

agung.  

            Kewenangan DPR sebelum ada Keputusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 27/PUU-XI/2013 dalam rekrutmen hakim agung adalah memilih 

dan menetapkan calon hakim agung, sebagai contoh dari data yang 

diambil oleh peneliti dari Komisi III DPR RI pada saat rekrutmen calon 

hakim agung Tanggal 23 September 2013 pada saat itu Komisi Yudisial 

mengusulkan 12 (dua belas) nama calon hakim agung kepada DPR dan 



130 
 

 
 

Komisi III DPR RI hanya memilih dan menetapkan 4 (empat) calon hakim 

agung yang memperoleh suara terbanyak dari hasil voting yang dilakukan 

oleh Komisi III DPR RI setelah melakukan uji kelayakan terhadap 12 (dua 

belas) calon hakim agung tersebut. 

            Hasil pemungutan suara terhadap 12 (dua belas) Calon Hakim 

Agung   yang di uji kelayakan Komisi III DPR Tanggal 23 September 

2013,  sebagai berikut:  

Tabel 4.2.3 : Daftar Calon Hakim Agung yang di uji kelayakan di Komisi 

III DPR RI Tanggal 23 September 2013 

 

NO 

 

 

CALON HAKIM AGUNG 

 

JUMLAH 

SUARA 

 

PEROLEHAN 

SUARA 

TERBESAR 

1 Sudrajat Dimyati, SH., M.H 1 1. Zahrul Rabain, 
SH., MH (39 
suara) 
 

2. Eddy Army H, 
SH, MH (35 
suara) 
 

3. Sumardijatmo, 
SH., MH (28 
suara) 
 

4. Maruap 
Dohmatiga 
Pasaribu, SH., 
M. Hum (27 
suara) 
 

2 

 

Hartono Abdul Murad, SH, MH 

 

0 

3 
Dr. Manahan M.P. Sitompul, SH., 

M.Hum 
5 

4 Dr. Arofah Windiani Fal, SH, MH  23 

5 

 

Eddy Army H, SH, MH 

 

35 

6 Sumardijatmo, SH., MH 28 

7 Is Sudaryono, SH, MH 15 
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NO 

 

 

CALON HAKIM AGUNG 

 

JUMLAH 

SUARA 

 

PEROLEHAN 

SUARA 

TERBESAR 

8 
Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., 

M. Hum 
27 

9 Bambang Edy Sutanto S., SH, MH 11 

10 Mulijanto, SH, MH 3 

11 Dr. Heru Iriani, SH, M. Hum 20 

12 Zahrul Rabain, SH., MH 39 

 Sumber : C:\DPR RI PERIODE 2009 - 2014\Laporan Singkat\MS I 2013 - 2014\Rapat intern    Pemilihan 
Hakim Agung) SENIN, 23 September 2013.doc 

 

         Penetapan Calon Hakim Agung oleh Komisi III DPR RI Tanggal 23 

September 2013 berdasarkan suara terbanyak pertama sampai dengan 

keempat adalah sebagai berikut : 

         Tabel 4.2.4 : Daftar Penetapan Calon Hakim Agung oleh Komisi III DPR RI 

Tanggal 23 September 2013 

NO NAMA CALON JUMLAH SUARA 

1. Zahrul Rabain, SH., MH 39 suara 

2. H. Eddy Army, SH, MH 35 suara 

3. Sumardijatmo, SH, MH 28 suara 

4. Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH, M. Hum 27 suara 

Sumber : C:\DPR RI PERIODE 2009 - 2014\Laporan Singkat\MS I 2013 - 2014\Rapat intern (Pemilihan Hakim 
Agung) SENIN, 23 September 2013.doc 
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       Setelah pemungutan suara melalui rapat pleno Komisi III DPR RI menyetujui 

hasil penghitungan suara terhadap 12 (dua belas) calon hakim agung  dan 

penetapan 4 (empat) calon hakim agung terpilih sebagaimana tersebut diatas.  

4.2.3.1 Kewenangan DPR dalam Rekrutmen Hakim Agung sesudah ada                                          

Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 27/PUU-XI/2013            

 

           Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-

XI/2013 di dalam amar putusan Mahkamah Konsitusi mengabulkan 

seluruh gugatan pemohon tentang judicial review Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Pasal 8 ayat (2),(3),(4) dan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial Pasal 18 

ayat (4) yang dinilai melanggar ketentuan Pasal 24A ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945. Berdasarkan amar putusan maka Mahkamah 

Konstitusi menyatakan sebagai berikut : 

     1.1  Kata “dipilih” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-   

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak 

dimaknai  “disetujui”; 

1.2  Kata “dipilih” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-   

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-     Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai “disetujui”; 

              1.3   Kata “Pemilihan” dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai“persetujuan”; 

1.4   Kata “Pemilihan” dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 3Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

dimaknai “persetujuan”; 

1.5   Frasa “3 (tiga) nama calon” dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 3, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak 

dimaknai“1 (satu) nama calon”; 

1.6   Frasa “3 (tiga) nama calon” dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) nama calon”; 

1.7    Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) 

selengkapnya menjadi: 

                      (2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)    

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon 

yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. 

                      (3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial 

                         sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Dewan 

                         Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 1 (satu) nama calon 

untuk setiap lowongan. 

                      (4) Persetujuan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada  

ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang 

terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan 

Rakyat. 

               

Menurut Mahkamah Konsitusi Pasal 8 ayat (2),(3),(4) UU MA dan Pasal 

18 ayat (4) UU KY telah menyimpang atau tidak sesuai dengan norma 
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Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut 

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 27/PUU-XI/2013 yang memangkas kewenangan DPR dari 

“memilih” calon hakim agung menjadi hanya berwenang memberikan 

persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap calon hakim 

agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. 

          Penyelenggaraan rekrutmen calon hakim agung oleh DPR setelah 

adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 kini 

Komisi Yudisial hanya mengusulkan satu calon untuk satu lowongan 

hakim agung untuk diberikan persetujuan atau tidak diberikan persetujuan 

oleh DPR. DPR tetap memiliki kewenangan untuk melakukan fit and 

propertest terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi 

Yudisial untuk memberikan penilaian integritas dan keilmuan calon hakim 

agung dengan memberikan tugas pembuatan makalah oleh calon hakim 

agung. Pemberian persetujuan DPR terhadap calon hakim agung di atur 

dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

yang menyatakan :  

(1) Dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan agar 

DPR mengajukan, memberikan persetujuan, atau 

memberikan pertimbangan atas calon untuk menjadwalkan 

dan menugaskan pembahasan pada Komisi terkait.   

(2) Tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi yang 

bersangkutan meliputi : 

a. Penelitian administrasi 

b. Penyampaian visi dan misi 

c. Uji kelayakan (fit and propertest) 

d. Penentuan urutan calon 

e. Diumumkan kepada publik 
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setelah melakukan fit and propertest pengambilan keputusan oleh Komisi 

III DPR RI dilakukan dengan cara musyawarah/mufakat yang dilakukan 

oleh Komisi III DPR RI, apabila tidak terjadi kesepakatan maka diadakan 

rapat pleno oleh pimpinan fraksi Komisi III DPR RI untuk membahas tata 

cara pengambilan keputusan sebelum akhirnya dilakukan dengan cara 

voting. Metode dalam memberikan persetujuan dan tidak memberikan 

persetujuan kepada calon hakim agung dilakukan secara rahasia 

berdasarkan keputusan suara terbanyak. Hal ini sesuai ketentuan dalam 

tata tertib DPR Pasal 276 ayat 3 yang menyatakan bahwa “pengambilan 

keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila 

menyangkut orang atau masalah lain yang ditentukan dalam rapat”. 

Kemudian dalam Pasal 279 ayat 1 disebutkan bahwa “pemberian suara 

secara rahasia dilakukan dengan tertulis,tanpa mencantumkan nama,tanda 

tangan,fraksi pemberi suara, atau tanda lain yang bisa menghilangkan sifat 

kerahasiaan”. Tata cara pemberian persetujuan atau tidak memberikan 

persetujuan dilakukan oleh seluruh anggota fraksi Komisi III DPR RI 

berdasarkan presensi daftar hadir. Sebelum fraksi-fraksi memberikan 

persetujuan atau tidak memberikan persetujuan, oleh masing-masing fraksi 

melakukan rapat kapoksi untuk menentukan sikap, pandangan dan standar 

penilaiannya terhadap masing-masing calon hakim agung.   

            Hasil analisis kewenangan DPR dalam rekrutmen calon hakim 

agung sebelum dan sesudah ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

27/PUU-XI/2013 dapat dilihat pada tebel berikut. 
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Tabel 4.2.5 : Kewenangan DPR dalam rekrutmen hakim agung sebelum    

dan sesudah ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-

XI/2013 

 

 

No 

Sebelum Keputusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 

Sesudah Keputusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 

1. DPR mulai memiliki kewenangan 

untuk terlibat dalam seleksi calon 

hakim agung sejak sebelum reformasi 

pada masa ini calon hakim agung 

hanya di usulkan oleh DPR 2 (dua) 

orang calon untuk masing-masing 

posisi hakim agung yang lowong, 

mekanisme seperti ini dinilai belum 

sepenuhnya sempurna terutama untuk 

mencari hakim agung yang berkualitas 

dan berintegritas karena DPR hanya 

bekerja sendiri tanpa pengawasan dari 

lembaga lain sehingga dapat dikatakan 

pada era sebelum reformasi dalam 

rekrutmen calon hakim agung sangat 

dipenuhi dengan mekanisme politis 

sehingga diberlakukannya Undang- 

Keputusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 27/PUU-XI/2013 telah 

memangkas kewenangan DPR dari 

sebelumnya milih calon hakim agung 

menjadi hanya memberikan 

persetujuan calon hakim yang 

diusulkan oleh Komisi Yudisial. 

Putusan Mahkamah Konstitusi ini 

hasil dari judicial review Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 

8 ayat (2),(3) dan (4) serta Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2011 Pasa 

18 ayat (4) Tentang Komisi Yudisial 

permasalahan dari adanya judicial 

review tersebut disebabkan karena 

dalam Undang-Undang MA dan KY 

memberikan kewenangan kepada 
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 Undang Nomor 14 Tahun 1985  

Tentang Mahkamah Agung yang  

melibatkan Mahkamah Agung untuk 

mendampingi DPR dalam rekrutmen 

calon hakim agung 

DPR untuk memilih calon hakim 

agung, hal ini tidak sesuai dengan 

norma dalam Pasal 24A UUD 1945 

yang memberikan kewenangan 

kepada DPR hanya sebatas 

memberikan persetujuan terhadap 

calon hakim agung yang diusulkan 

oleh Komisi Yudisial. Selain itu 

aturan kuota 3:1 dinilai sangat 

menyulitkan Komisi Yudisial dalam 

mencari calon hakim agung yang 

akan diusulkan kepada DPR. 

Pelaksanaan rekrutmen calon hakim 

agung di DPR dengan mekanisme 

persetujuan dalam pelaksanaannya 

berdasarkan Peraturan tentang tata 

tertib DPR, pertimbangan yang di 

jadikan dasar DPR dalam 

memberikan persetujuan adalah 

berdasarkan hasil makalah yang 

ditugaskan kepada calon hakim 

agung dan hasil sidang fit and 

propertest Komisi III DPR RI. 

2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 

Agung dalam rekrutmen calon hakim 

agung dilakukan oleh Mahkamah 

Agung sebagai lembaga tahap pertama 

untuk seleksi calon hakim agung 

kemudian calon hakim agung terpilih 

diusulkan kepada DPR untuk 

dilakukan fit and propertest di era ini 

tidak jauh berbeda dari mekanisme 

rekrutmen calon hakim agung 

sebelumnya yang masih di dominasi 

oleh kepentingan politis krn di era 

orde baru menolak lembaga kekuasaan 

kehakiman terlepas dari belenggu 

kekuasaan eksekutif dalam mencari 

calon hakim agung sehingga 

memunculkan ide untuk membuat 
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mekanisme baru  untuk menjaga 

kewibawaan lembaga peradilan. 

Sesuai dengan keputusan Mahkamah 

Konstitusi saat ini Komisi Yudisial 

hanya mengusulkan satu nama untuk 

satu posisi lowong hakim agung 

yang akan diberikan persetujuan oleh 

DPR. Mekanisme pemberian 

persetujuan ini memang belum 

dirumuskan kembali sehingga dalam 

pelaksanaannya terkesan masih 

sangat sederhana dan hanya berjalan 

dalam waktu satu hari.  Hal ini tentu 

saja tidak sesuai dengan proses 

seleksi yang telah dilakukan oleh 

Komisi Yudisial dengan pedoman 

dan standar yang dimiliki Komisi 

Yudisial dalam seleksi calon hakim 

agung. Pemberian persetujuan calon 

hakim agung di DPR selalu berakhir 

dengan mekanisme voting dengan 

aturan calon hakim agung terpilih 

adalah yang mendapatkan suara 

50%+1 dari anggota Komisi III DPR 

RI yang hadir dalam mekanisme 
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voting ini dilakukan secara rahasia 

sesuai dengan Pasal 279 ayat 1 tata 

tertib DPR.  

3 Setelah Perubahan UUD 1495 terdapat 

mekanisme baru dalam rekrutmen 

calon hakim agung dengan lahirnya 

lembaga baru Komisi Yudisial yang 

terlibat dalam rekrutmen calon hakim 

agung, kehadiran Komisi Yudisial 

diharapkan untuk dapat menjadi 

penyeimbang kedua kekuatan utama 

daam sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Kelahiran Komisi Yudisial diperkuat 

dengan adanya Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2004 Tentang 

Komisi Yudisial tetapi dalam Undang-

Undang ini perna dari Mahkamah 

Agung dalam rekrutmen calon hakim 

agung di tiadakan sama sekali 

sehingga kewenangan untuk 

melakukan seleksi calon hakim agung 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2011 tentang perubahan 
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2004 Tentang Komisi Yudisial Pasal 

18 ayat (4) dan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

perubahan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 Tentang Mahkamah 

Agung Pasal 8 ayat (2),(3),(4) 

rekrutmen calon hakim agung 

dilakukan oleh Komisi Yudisial dan 

diusulkan kepada DPR pada era ini 

DPR memiliki kewenangan untuk 

memilih calon hakim agung yang 

diusulkan Komisi Yudisial dengan 

aturan kuota 3:1 sehingga hasil seleksi 

calon hakim agung yang telah 

dilakukan oleh Komisi Yudisial 

kembali harus dipilih oleh DPR dalam 

mekanisme ini sempat terjadi 

perdebatan karena memberikan 

kewenangan yang luas kepada DPR 

untuk memilih calon hakim agung dan 

tidak berdasarkan pada norma Pasal 

24A ayat (3) UUD 1945 yng 
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menjelaskan bahwa kewenangan DPR 

dalam rekrutmen calon hakim agung 

hanya sebatas memberikan 

persetujuan. Berdasarkan fakta-fakta 

sosiologis jika DPR diberikan 

kewenangan yang luas untuk memilih 

calon hakim agung masih ada 

mekanisme politis didalamnya dan fit 

and propertest yang dilakukan di DPR 

untuk memilih calon hakim agung 

tidak memiliki standar yang sesuai 

seperti yang dilakukan oleh Komisi 

Yudisial sehingga banyak penilaian 

bahwa calon hakim agung yang dipilih 

DPR berasal dari pesanan fraksi hal ini 

tentu saja tidak sesuai harapan dalam 

mencari hakim agung yang memiliki 

netralitas, akseptabilitas, integritas dan 

profesional. 

    

            Apabila dalam konstitusi yaitu Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 

memberikan kewenangan kepada DPR untuk terlibat dalam rekrutmen 

calon hakim agung dilihat dari fakta-fakta yuridis-sosiologis dari fakta 
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yuridis kewenangan DPR dalam rekrutmen calon hakim agung setelah ada 

keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 mulai dibatasi 

dengan hanya memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang 

diusulkan oleh Komisi Yudisial. hal ini dinilai sedikit ada perbaikan dalam 

mekanisme rekrutmen calon hakim agung dari mekanisme sebelumnya, 

terutama memaknai kewenangan DPR itu sendiri yang sesuai dengan 

konstitusi tetapi dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dijelaskan 

dengan jelas dalam memaknai kewenangan persetujuan yang dimiliki oleh 

DPR. DPR perlu memiliki pedoman yang jelas untuk menentukan 

mekanisme dan standarisasi dalam memberikan persetujuan terhadap calon 

hakim agung yang diatur secara jelas dalam Peraturan Perundang-

undangan ataupun Peraturan tentang Tata Tertib DPR itu sendiri sepeti 

yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, sehingga kedepannya keterlibatan 

DPR dalam rekrutmen calon hakim agung benar-benar memiliki 

mekanisme yang ideal. Apabila ditinjau dari fakta sosiologis 

penyelenggaraan rekrutmen calon hakim agung di DPR sangat rawan 

terjadi  mekanisme politis dari anggota DPR dan calon hakim agung yang 

akan diberikan persetujuan, terkait dengan hal ini tentu saja walaupun 

keterlibatan DPR dalam rekrutmen calon hakim agung untuk mewujudkan 

check and balance antar lembaga negara tetapi DPR juga harus 

mendapatkan pengawasan yang ketat dalam proses melakukan rekrutmen 

calon hakim agung. Fungsi transparansi dan akuntabilitas yang dimiliki 

oleh DPR harus dijalankan esuai dengan harapan masyarakat sehingga 
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masyarakat dapat mengetahui kinerja DPR dalam rekrutmen calon hakim 

agung.  

            Setelah ada Keputusan Mahkamah Konstitusi maka perlu adanya 

pembahasan lebih lanjut yang dijelaskan dalam Peraturan Perundang-

Undangan atau dalam Peraturan tentang tata tertib DPR tentang 

mekanisme kewenangan DPR dan dasar-dasar pertimbangan DPR dalam 

memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung. Untuk mencapai 

kewenangan ideal DPR dalam memberikan persetujuan terhadap calon 

hakim agung kedepannya berdasarkan fakta-fakta penyelenggaran 

rekrutmen calon hakim agung di DPR saat ini maka terlihat ada beberapa 

pokok penting yang harus ditambahkan diantaranya dalam rekrutmen 

calon hakim agung kedepannya nanti DPR perlu membentuk Tim Panel  

Ahli yang dihadirkan setiap penyelenggaraan rekrutmen calon hakim 

agung di DPR. Tim Panel Ahli ini terdiri dari para pakar ilmu hukum, 

akademisi, praktisi huku ataupun Hakim Agung. Selain itu, DPR 

memerlukan kriteria tersendiri yang berbeda dari kriteria yang sudah 

dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk memberikan pengujian kembali 

apakah calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial tersebut 

dinyatakan layak untuk mendapatkan persetujuan dari DPR, dalam hal 

kriteria yang harus diujikan di DPR ini sebaiknya mengedepankan dari 

aspek netralitas dan akseptabilitas yang dimiliki oleh calon hakim agung 

dengan alasan calon hakim agung yang di berikan persetujuan tersebut 

benar-benar calon hakim agung yang terbebas dari kepentingan-



144 
 

 
 

kepentingan yang dapat mengganggu independensi peradilan dan calon 

hakim agung tersebut benar-benar layak berdasarkan pertimbangan seleksi 

di Komisi Yudisial dan DPR untuk mendapatkan persetujuan. Berdasarkan 

analisa yang telah dilakukan oleh peneliti menghasilkan masukan dalam 

rekrutmen calon hakim agung oleh DPR di masa yang akan datang dapat 

dilihat dalam bagan berikut 

 

    

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2.3 : Mekanisme ideal DPR dalam memberikan persetujuan  

                                  Calon Hakim Agung 

 

Dari bagan tersebut dapat diberikan penjelasan dalam rekrutmen calon 

hakim agung untuk memberikan persetujuan DPR harus berdasarkan pada 

hasil penilaian Tim Panel Ahli yang dibentuk oleh DPR yang memiliki 

keahlian khusus terutama dibidang ilmu hukum untuk menguji 

akseptabilitas apakah calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi 

Rekrutmen 

calon hakim 

agung di DPR 

Pertimbangan 

Tim Panel 

Ahli  

Pertimbangan 

Hasil seleksi di  

Komisi Yudisial 

Hasil penilaian 

dari masyarakat 

terhadap calon 

hakim agung 

Pedoman yang 

dimiliki oleh DPR 

dalam rekrutmen 

calon hakim 

agung 
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Yudisial tersebut sudah layak untuk menjadi hakim agung. Selain itu, DPR 

perlu menjalin hubungan kerjasama yang baik bersama Komisi Yudisial 

dalam menyatukan padang terhadap calon hakim agung yang akan 

diberikan persetujuan sehingga DPR perlu mempertimbangkan hasil 

seleksi yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pertimbangan yang 

dinilai sangat penting lainnya adalah penilaian dari masyarakat, hal ini 

terkait dengan fungsi akuntabilitas dan transparansi DPR untuk 

mendapatkan track record calon hakim agung selama menjabat sebagai 

hakim tinggi di pengadilan tinggi dilihat dari putusan-putusan yang pernah 

dihasilkan calon hakim agung tersebut dan pendapat masyarakat terkait 

track record calon hakim agung yang akan diberikan persetujuan oleh 

DPR. Dalam pedoman yang akan dijadikan DPR dalam menentukan 

standarisasi calon hakim agung yang akan diberikan persetujuan maka 

perlu dibahas dan dibentuk lebih jelas di dalam Peraturan Tentang Tata 

Tertib DPR sehingga DPR memiliki pedoman khusus seperti yang dimiliki 

oleh Komisi Yudisial dalam rekrutmen calon hakim agung.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

            Setelah dilakukan penelitian dan dikaji dengan menggunakan teori-

teori dan Perundang-undangan yang terkait, maka diambil beberapa 

simpulan dari hasil penelitian ini. Terkait dengan Kewenangan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rekrutmen Hakim Agung 

Sebelum dan Sesudah ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

27/PUU-XI/2013, antara lain : 

1. Secara substansi, urgensi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam  

rekrutmen hakim agung di Indonesia sangat penting. Sebagai lembaga 

representasi dari rakyat DPR memiliki kewenangan untuk terlibat 

dalam pengangkatan pejabat publik seperti hakim agung yang 

berdasarkan aspirasi dari masyarakat untuk menjamin adanya 

akuntabilitas publik (public accountability). Meskipun DPR dipandang 

sebagai lembaga politis tetapi DPR lebih transparan dalam menjalankan 

kewenangannya. penyelenggaraan fit and propertest dalam memberikan 

persetujuan calon hakim agung di DPR berjalan sangat ketat. Proses 

rekrutmen hakim agung di DPR lebih memiliki preser yang ketat karena 

setiap calon hakim agung akan diberikan persoalan-persoalan 
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yang harus diselesaikan dalam bentuk makalah dan beberapa 

pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari setiap anggota dari 

fraksi-fraksi yang ada di Komisi III DPR RI untuk memberikan 

penilaian integritas dan keilmuan calon hakim agung sebelum diberikan 

persetujuan atau tidak diberikan persetujuan oleh DPR.  

2. Setelah ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 

kewenangan DPR hanya sebatas memberikan persetujuan atau tidak 

memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan 

Komisi Yudisial akan tetapi dalam menetapkan calon hakim agung 

dasar pertimbangan yang dijadikan DPR dalam memberikan 

persetujuan dan tidak memberikan persetujuan calon hakim agung yang 

diusulkan oleh Komisi Yudisial masih sangat sederhana. Setiap calon 

hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR hanya 

diuji kualitasnya melalui fit and propertest (uji kelayakan) dengan 

menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari 

anggota Komisi III DPR, membuat makalah yang materinya diberikan 

langsung oleh Komisi III DPR dengan jangka waktu hanya satu hari. 

Selain itu, mekanisme dalam penetapan calon hakim agung di DPR 

selalu berakhir dengan voting secara rahasia berdasarkan Pasal 279 ayat 

(1) Tentang Tata Tertib DPR. Penyelenggaraan rekrutmen calon hakim 

agung di DPR setelah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

27/PUU-XI/2013 belum diatur lebih jelas dalam ketentuan Undang-

Undang dan Peraturan Tentang Tata Tertib DPR.   
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3. Bahwa terdapat mekanisme yang berbeda antara rekrutmen calon hakim 

agung oleh DPR sebelum dan sesudah ada keputusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013, yaitu dari kewenangan memilih 

menjadi kewenangan memberikan persetujuan atau tidak memberikan 

persetujuan. Jika dalam kewenangan memilih DPR memiliki aturan 

kuota tiga nama untuk satu lowongan hakim agung dalam hal ini sangat 

menyulitkan Komisi Yudisial dalam menyeleksi calon hakim agung 

untuk memenuhi kuota. Selain itu, sebagai lembaga yang memiliki 

fungsi legislasi, anggaran, pengawasan DPR dinilai tidak tepat jika 

harus memilih calon hakim agung karena dikhawatirkan akan 

mengganggu independensi peradilan. Kewenangan memilih yang ada 

dalam Pasal 8 ayat (2),(3),(4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

Tentang Mahkamah Agung dan aturan kuota yang terdapat dalam Pasal 

18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi 

Yudisial dinilai tidak sesuai dengan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang 

berbunyi “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya 

ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Dengan kewenangan 

hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujan DPR 

hanya sebatas melakukan fit and propertest untuk dijadikan dasar dalam 

menetapkan calon hakim agung terpilih dan kewenangan persetujuan 

DPR sesuai dengan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Akan tetapi, makna 

dari pemberian persetujuan oleh DPR belum dijelaskan secara jelas 
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dalam Peraturan Perundang-undangan dan Tata Tertib DPR sehingga 

harapan kedepannya dalam memaknai pemberian persetujuan DPR 

harus berdasarkan pedoman, mekanisme, dan dasar-dasar pertimbangan 

yang ideal.   

5.2 Saran 

1. Perlu adanya tim panel ahli untuk membantu dan mengawasi DPR 

dalam memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan 

calon hakim agung yang terdiri dari akademisi dan pakar-pakar hukum, 

hakim agung dari Mahkamah Agung. DPR perlu mendengarkan saran 

dan masukan atas penilaian dari masyarakat terkait dengan calon hakim 

agung yang akan diberikan persetujuan, karena sebagai lembaga 

representasi rakyat DPR harus menjaga tranparansi dan akuntabilitas 

publik dalam rekrutmen calon hakim agung untuk mendapatkan hakim 

agung yang berintegritas, memiliki track record yang baik dan tingkat 

pengetahuan yang luas dibidang hukum. 

2. Perlu adanya dasar pertimbangan yang baru dari DPR dalam rekrutmen 

hakim agung. Karena selama ini DPR hanya berdasar pada Tata Tertib 

DPR dalam memberikan persetujuan calon hakim agung. Serta perlu 

diperjelas makna pemberian persetujuan atau tidak memberikan 

persetujuan dengan memiliki ketentuan-ketentuan yang jelas, standar-

standar penilaian yang sesuai yang dijadikan pedoman DPR dalam 

rekrutmen calon hakim agung karena berdasarkan fakta 

penyelenggaraan rekrutmen calon hakim agung di DPR berjalan dalam 
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waktu yang singkat yaitu 1 (satu) hari dan selalu diakhiri dengan voting. 

Setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 

harus ada pembahasan lebih dalam terkait dengan dasar pertimbangan 

yang akan dijadikan pedoman DPR dalam memberikan persetujuan 

calon hakim agung yang dijelaskan dalam Peraturan Perundang-

undangan atau Tata Tertib DPR. 

3. Dengan hanya memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan 

sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-

XI/2013 maka kewenangan dalam memberikan persetujuan tersebut 

kedepannya agar lebih ideal DPR harus berdasarkan pertimbangan tim 

panel ahli yang dibentuk oleh DPR dalam penyelenggaraan rekrutmen 

calon hakim agung, pertimbangan hasil seleksi hakim agung yang sudah 

dilakukan oleh Komisi Yudisial sehingga antara DPR dan Komisi 

Yudisial saling koordinasi dalam bekerjasama menyatukan pandang 

terhadap calon hakim agung yang akan di berikan persetujuan, penilaian 

dari masyarakat terhadap calon hakim agung agar DPR mengetahui 

lebih dalam track record calon hakim agung tersebut, pembuatan 

pedoman yang akan dijadikan DPR dalam rekrutmen calon hakim agung 

pedoman ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPR 

tentang mekanisme, dasar pertimbangan dan kriteria DPR dalam 

memberikan persetujuan calon hakim agung. Sebagai lembaga tahap 

kedua dalam rekrutmen calon hakim setelah Komisi Yudisial DPR perlu 

memiliki kriteria tersendiri dalam hal menguji netralitas dan 
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akseptabilitas calon hakim agung. Uji netralitas calon hakim agung oleh 

DPR diperlukan untuk menilai apakah calon hakim agung tersebut 

terbebas dari kepentingan apapun yang tidak mengganggu independensi 

peradilan ketika menjadi hakim agung. Uji akseptabilitas untuk 

meninjau kembali hasil seleksi di Komisi Yudisial terhadap calon hakim 

agung tersebut sudah layak atau belum untuk diberikan persetujuan 

sebagai hakim agung.   
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 

diajukan oleh: 

[1.2] 	 1. Nama Dr. Made Dharma Weda, S.H., M.H. 

Pekerjaan Dosen 

Alamat Gema Pesona Blok Kl15, RTIRW 003/011 , 

Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, 

Kota Depok 

Sebagai--------------------------------------------------....--------------Pemohon I; 

2. 	 Nama Dr. RM. Panggabean, S.H., M.H 

Pekerjaan Dosen 

Alamat Asrama Polri Batu Ceper, RT/RW 006/003, 

Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Kota 

Tangerang, Provinsi Banten 

Sebagai-----------------------------------------------------------Pemohon II; 

3. 	 Nama Dr. ST. Laksanto Utomo, SH., MH. 

Pekerjaan Dosen 

Alamat Puri Bintaro PB. 15/14 RT/RW 004/009, Kelurahan 

Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang 

Selatan, Provinsi Banten 

Sebagai-----------------------------------------...:.-------Pemohon III; 



KOMISI YUDISIAL 


REPUBLIK INDONESIA 


PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2013 


TENTANG 


PEDOMAN PENENTUAN KELAYAKAN CALON HAKIM AGUNG 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA 


KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang : a. 	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 
tentang Komisi Yudisial, maka perlu menyusun 
Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung; 

b. 	bahwa Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim 
Agung yang terlampir dalam Peraturan Komisi Yudisial 
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon 
Hakim Agung sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2013 sudah 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan 
hukum Komisi Yudisial; 

c. 	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Komisi Yudisial tentang Pedoman Penentuan 
Kelayakan Calon Hakim Agung. 

Mengingat 1. 	 Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 

3. 	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 
Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250); 

4. 	Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Yudisial Nomor 2 Tahun 2013 (Berita Negara Republik 
Indonesia Nomor 329 Tahun 2013); 

MEMUTUSKAN ... 



KOMISI YUDISJAL 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2014 


TENTANG 

SELEKSI CALON HAKIM AGUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. 	 bahwa Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 
Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Seleksi Calon Hakim Agung dan Peraturan Komisi 
Yudisial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung 
dipandang tidak sesuai lagi untuk digunakan kembali 
sebagai acuan penyelenggaraan seleksi calon hakim 
agung; 

b. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Komisi Yudisial tentang Seleksi Calon Hakim Agung. 

Mengingat 1. 	 Pasal 24A dan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4958); 

3. 	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 
Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4415), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 
tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5250); 

4. 	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 
tanggal 9 Januari 2014. 

Memutuskan... 



A Tenaga Ahli 
KomisiIDDPR 

Informan RI 

PEDOMAN WAWANCARA 

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA 

DALAM REKRUTMEN HAKIM AGUNG SEBELUM DAN SESUDAH ADA 


KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27IPUU-XII2013 


Dihadapan BpklIbulSdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan mengenai 

Penyelenggaraan relautmen hakim agung oleh Komisi III DPR RI yang akan digunakan 

sebagai pedoman dalam rangka Penelitian Akademik Skripsi. 

A. Identitas Responden 
· 0,- /J-6U> £)(f(*~ro ,. $tl, MH

Nama Responden · ....................••...••...••...•......•........•....•.. 


Usia : ...~.~.....~ ................................... 

• JOtk-}. _ ~~ Jenis kelamin · ..................•...............•.....•.........•....•... 


Pekerjaan :1.~~.~.....~~....~~9.!.~:!....&..~.::~ 
· s SPendidikan Terakhir · ...•...•...................................••.............. 


Alamat 

No Daftar Pertanyaan I Keterangan 
1 Kinerja proses Seleksi Hakim Agung oleh Komisi III DPR RI sebelum dan sesudah 

ada Keputusan MK Nomor 271PUU-X1I2013 

a. Bagaimana menurut bapaklibu tentang adanya 
keputusan MK yang merubah kewenangan DPR dari 
memilih dan melakukan fit and propertest menjadi 
hanya memberikan persetujuan dalam rekrutmen eHA 
? 

b. Dari adanya Keputusan MK tersebut terlihat bahwa 
DPR dinilai rawan terhadap lobi-lobi dalam rekrutmen 
eHA bagaimana menurut bapaklibu pentingnya 
keterlibatan DPR dalam rekrutmen eHA? 

c. Menurut bapaklibu lebih efektif mana pola rekrutmen 
eHA yang lama atau baru ?mengapa demikian ? 

Alasan/Mengapa ? 



r-----r------~--------- ~------._.-----~------___., 

d. 	 Apa saja kelebihan dan kekurangan pola rekrutmen 
yang lama dan baru bagi DPR dalam menyeleksi ellA 
? 

e. 	 Pasca putusan MK. kini DPR hanya menerima 1 nama 
ellA dari KY lalu bagaimana dasar-dasar 
pertimbangan DPR dalam memilih atau menolah ellA 
tsb? 

f. 	 Bagaimana mekanisme yang baik menurut DPR dalam 
rekrutmen ellA ? 

g. 	 Bagaimana eRA yang ideal menurut DPR ? 

h. 	 Penilaian apa saja yang dilakukan oleh DPR dalam 
melakukan seleksi eRA 

1. 	 Hambatan yang dilakukan DPR dalam rekrutmen 
ellA sebelum dan sesudah ada keputusan MK ? 

2 Kerjasama antara Komisi III DPR dan Komisi Yudisial dalam rekrutmen Hakim 
A".n~ 

AlasanlMengapa ? 

a. 	 Bagaimana kordinasi yang dilakukan antara DPR dan 


KY dalam mencari eRA yang terbaik? 


b. 	 Langkah apa saja yang akan dilakukan oleh DPR 


untuk menyatukan. pandangan dengan KY dalam 


seleksi ellA? 


c. 	 Untuk seleksi eRA berikutnya apakah sudah ada 


penyatuan pendapat antara KY dan DPR? 


d. 	 Bagaimana pedoman DPR dalam menyeleksi eRA 

yang di ajukan oleh KY? 

3 Langkab Komisi III DPR dalam memperbaiki sistem Rekrutmen Hakim Agung 
Pasca Kel!utusan MK Nomor 27/PUU-XI12013 

AlasanlMengapa ? 
a. 	 Bagaimanakah terobosan yang akan dilakukan DPR 


dalam seleksi Hakim Agung pasca putusan MK.? 


b. 	 Upaya apa yang harus dilakukan agar sistem 


Rekrutmen Hakim Agung dapat beIjalan dengan baik 


dan menghasilkan Hakim Agung yang berkualitas? 


c. 	 Bagaimanakah saran dati DPR untuk Komisi Yudisial 

dalam menyeleksi ellA sebelum diserahkan kepada 

DPR untuk disetujui ? 




Sekretariat 

Jenderal Komisi 


III DPRRI 

B 

Informan 

PEDOMANWAWANCARA 

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DALAM REKRUTMEN HAKIM AGUNG SEBELUM DAN SESUDAH ADA 


KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27IPUL-XIJ2013 


Dihadapan BpkllbulSdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan mengenai 
Penyelenggaraan rekrutmen hakim agung oleh Komisi III DPR RI yang akan digunakan 
sebagai pedoman dalam rangka Penelitian Akademik Skripsi. 

B. Identitas Responden 

Nama Responden 

Usia ~ ..~~;:~~;;;::;.................................. 

Jenis kelamin · ...•••....••.....••••....•.....••.....•......•.......•..... 

Pekerjaan · ~f\Jc., ~1C->-h S'~j-6l'vl /J9:>~~ UI· ..............••......•......•.....•.............•........• j)ftt /2-1 

Pendidikan Terakhir · $2. 

Alamat 

r-----.--------------------,---------"""-
" No Daftar Pertanyaan I Keteran~an 

1 Kinerja proses Seleksi Hakim Agung oleh Komisi III DPR RI sebelum dan sesudah 
. ada Keputusan MK Nomor 27/PUU-XII2013 

a. Bagaimana pandangan Bapak IIbu mengenat AlasanlMengapa? 
adanya keputusan MK yang merubah kewenangan 
DPR dalam rekrutmen hakim agung? 

b. Apakah Keputusan tsb sudah sesuai dengan 
harapan dalam sistem rekrutmen hakim yang baik 
di DPR? 

c. Bagaimanakah terobosan yang akan dilakukan DPR 
dalam seleksi Hakim Agung pasca putusan MK? 

d. Menurut BapaklIbu seberapa penting nya 
keterlibatan DPR dalam rekrutmen hakim agung? 

e. Sejauh mana kineIja DPR dalam rekrutmen hakim 
agung sebelum dan sesudah ada keputusan MK ? 

f. Bagaimanakah dasar-dasar pertimbangan DPR 
dalam menyetujui eHA yang diusulkan oIeh KY ? 



No Daftar Pertanyaan I Keterangan I 
2 I Kerjasama antara Komisi III DPR dan Komisi Yudisial dalam rekrutmen Hakim· 
iA~g 

g. 	 Bagaimana hubungan keIjasama antara DPR dan AlasanlMengapa? 
KY dalam rekrutmen hakim agung dan eara untuk 
menyatukan pandang terhadap CHA yang akan 
dipilih antara KY dan DPR? 

h. 	 Sejak DPR menolak 3 nama CHA yang diusulkan 

oleh KY pasea putusan MK adakah langkah 

strategis yang ditempuh antara DPR dan KY untuk 

memberikan penilaian yang sarna terhadap CHA 

yang diusulkan ? 


i. 	 Apakah saran dari DPR untuk KY dalam 

melakukan seleksi CRA yang akan di serahkan ke 

DPR? 


j. 	 Upaya apa yang hams dilakukan agar sistem Rekrutmen 

Hakim Agung dapat beIjalan dengan baik dan 

menghasilkan Hakim Agung yang berkualitas? 




A 
lnforman 

Komisi 

Yudisial 


PEDOMAN WAWANCARA 

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DALAM REKRUTMEN HAKIM AGUNG SEBELUM DAN SESUDAH ADA 


KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 271PUU-XIJ2013 


Dihadapan Bpk/IbuiSdr. T erdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan mengenai 
Penyelenggaraan rekrutmen hakim agung oleh Komisi Yudisial yang akan digunakan 
sebagai pedoman dalam rangka Penelitian Akademik Skripsi. 
Atas keJjasama yang baik disampaikan terimakasih 

A. 	Identitas Responden 

Nama Responden :1(!.~'!. fl...~~Ll.? ~r.q.: ..~.tf....................... 
TTL : ~2~S{~.Q.?Q••..~.! ...t!:~~~.~? ...~~~.?. ....... 

• Lotkl -l til k\Jenis kelamin · ..••.......•...•....••..••...•...•........•....•..••.....•. 


Pekerjaan : .~~::~.~.t}.... ~::';~.~:!:: ...P.:-!~.~~~.~~cM 


• 	 <.: lPendidikan Terakhir 

Alamat 

fi.J..l.~.?:..~.l.3.£.?f!..~.................... 


No 
1 

Daftar Pertanyaan I Keteran=l2=lan=-_-1 
Perjalanan Kinerja proses seleksi Hakim Agung oleh Komisi Yudisial sebelum dan 
Sesudah ada keputusan MK Nomor 27IPUU-XI12013 

a. Menanggapi Keputusan MK. Bagaimana kesiapan KY dengan 
tanggungjawab yang lebih besar dalam mencari CHA? 

h. Pasca putusan MK tersebut KY kim hanya mengajukan 1 nama 
CHA kepada DPR bagaimana proses seleksi yang dilakukan KY 

melihat bahwa persaingan disini akan menjadi lebih ketat ? 
c. Bagaimana paradigma KY sendiri dalam menyeleksi CHA? 

d. Bagairoana standarisasi KY dalam menyeleksi CHA sebelum dan 
sesudah ada keputusan MK ? 

e. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh KY dalam 
menyeleksi CHA ? 

f. Penilaian apa saja yang dilakukan oleh KY dalam 
menyeleksi CHA? 

AlasanJMengapa ? 



2 Kerjasama antara Komisi Yudisial dan Komisi III DPR RI dalam rekrutmen Hakim 
Agung 

i 

a. Bagaimana pandangan Bapak lIbu mengenai ke 3 nama eRA 

yang ditolak oleh DPR pada tahap awal pasca keputusan MK 

tersebut? 

b. Apasaja yang akan dilakukan KY dan DPR dalam menyatukan 

pandang dal~ seleksi eRA? 

c. Bagaimana harapan KY dari DPR terhadap usulan eRA yang 

diajukan KY? 

d. Terobosan apa saja yang akan dilakukan oleh KY kedepannya 

agar eRA yg di ajukan ke DPR mendapat pertimbangan yang 

sesuai harapan untuk di setujui ? 

Alasan/Mengapa ? 



KOMISI 

YUDISIAL
B 

INFORMAN 

PEDOMANWAWANCARA 

KEWENANGAN DEWAN PERW AKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DALAM REKRUTMEN HAKIM AGUNG SEBELUM DAN SESUDAH ADA 


KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 271PUU-XIf2013 


Dihadapan Bpk/IbulSdr. Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan mengenai 
Penyelenggaraan rekrutmen hakim agung oleh Komisi Yudisial yang akan digunakan 
sebagai pedoman dalam rangka Penelitian Akademik Skripsi. 
Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih 

B. Identitas Responden 
L.! nt?t. Yh:;;t,r IIO'I-n;, SH

Nama Responden : ..................~........•......................•... ..... 

TTL : ..$.?!.? ....!}...f..t;~~~~ ... !.~.!:9.............. 

Jenis kelamin : ....p.~.r:.9!::.................................. 

Pekerjaan : ~.~0.:'.~.~: ...~C::~!~...~~::~.~~ ..~::.':lh-, 


. 	 ~ lPendidikan Terakhir 

Alamat :~~f~~~~~t.~j0~~~~Jj~~~i.~~~~~~I~F.~ fvr~f-
....Q.~.~...f-/b.~~.Ir.'l..ltr::................ 

1 Urgensitas Komisi Yudisial dalam meneari Calon Hakim Agung 

AlasanlMengapa ? 
a. 	 Sejauh mana peran KY dalam Rekrutmen CHA sebelum dan 


sesudah ada Keputusan MK? 


b. 	 Dari adanya Keputusan MK tersebut KY memiliki kewenangan 


khusus untuk menyeleksi CHA bagairuana langkah yang 


dilakukan KY untuk mewujudkan independensi peradilan yang 


bebas dari pengaruh kepentingan2 tertentu ? 


c. 	 Upaya apa saja yang dilakukan untuk mencari CHA yang 


berkualitas oleh KY? 


d. 	 Bagaimana saran dari KY untuk DPR RI dalam menyetujui 


CHA yang diusulkan oleh KY? 


e. 	 Parameter apa saja yang dijadikan dasar untuk melihat layak 


atau tidaknya calon hakim agung di usulkan kepada DPR? 

I 



f. Seleksi apa saja yang dilakukan oleh KY dalam mencari 

calon hakim agung? 

g. Apakah ada passing grade untuk calon hakim agung yang 

layak diusulkan kepada DPR ? 

h. Bagaimana mekanisme pengusulan calon hakim agung 

dari Komisi Yudisial kepada DPR ? 

1. Jika calon hakim agung yang diusulkan KY tidak 

mendapat persetujuan DPR langkah apa saJa yang 

dilakukan oleh KY ? 

]. Sejauh ini apakah ada konsultasi bersama yang dilakukan 

oleh KY dan DPR dalam mencari calon hakim agung? 



 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto wawancara dengan Bapak Dr. Bapak Agus Budianto, SH.,MH Tenaga 

Ahli  Komisi III DPR RI 

 

 

 

 

 

 

 

Foto observasi sidang fit and propertest calon hakim agung di Ruang Sidang 

Komisi III DPR RI 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto penghitungan hasil suara calon hakim agung berdasarkan voting yang 

dilakukan anggota Komisi III DPR RI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto hasil suara calon hakim agung berdasarkan voting 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto wawancara dengan Ibu Lina Maryani,S.H dan Bapak Tabah Sulistyo, S.H 

Staf Bagian Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

SEKRETARIAT JENDERAL 


JALAN KRAMAT RAYA NO. 57 JAKARTA PUSAT 10440 TELEPON +62-021-3905876,3905877,3906178 

FAKSIMILE -+{l2-O21-31903755. WEBSITE: www.komisiyudisial.gojd. EMAIL: kyri@komisiyudisial.qo.id 


SURAT KETERANGAN 

Nomor : t,:J./KET/BU.KY/09/2014 


Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Ir. Andi Ojalal Latief, MS 
Nama 


NIP 19590524 198603 1 004 

Pangkatlgolongan ruang Pembina Utama Madya, IV/d 

Jabatan Kepala Biro Umum 


dengan in; menerangkan dengan sebenarnya bahwa : 

Nama Mahasiswa Wisnu Jaya Surya Putra 

Program Studi IImu Hukum 

Universitas Asal Universitas Negeri Semarang 


telah melaksanakan kegiatan peneJitian/wawancara untuk keperluan penyusunan 

skripsiffugas Akhir dengan judul: "Kewenangan OPR RI dalam Rekrutmen Hakim Agung 

Sebelum dan Sesudah Ada Keputusan MK Nomor 27/PUU-IXl2013" pada Sekretariat 

Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia pada tanggal 3 - 4 September 2014. 

Oemikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Jakarta, 4 September 2014 
KEPALA BIRO UMUM 

mailto:kyri@komisiyudisial.qo.id
www.komisiyudisial.gojd


SEKRETARIAT JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 


,ILN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS10270 


TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715423 I 5715 925 LAMAN: www.dpr.go.id 


SURAT KETERANGAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Dra.Tri Budi Utami, M.Si 
NIP : 196105201988032001 
Jabatan : Kabagset Komisi III DPR RI 

Menerangkan bahwa : 

Nama : Wisnu Jaya Surya Putra 
NIM : 8111410124 
Prodi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri . 

Semarang 

Pada tanggal1-2 September 2014 tela,-] selesai melakukan penelitian di 
Komisi III DPR RI untuk menyusun skripsi/tugas akhir dengan Judul : 
"Kewenangan DPR RI dalam Rekruitmen Hakim Agung sebelum dan 
sesudah ada Keputusan MK Nomor 27/PUU-IXl2013". 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat 
digunakan sebagaimana mestinya. 

http:www.dpr.go.id



