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POKOK PIKIRAN TENTANG PENYEMPURNAAN SISTEM 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM INDONESIA 

Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. 

 

A. PANDANGAN UMUM 

 

1. Sekarang prosedur dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim Indonesia belum 

diatur dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Fungsi pengangkatan belum terkait dengan 

fungsi pembinaan dan fungsi pemberhentian dalam satu struktur dan sistem yang terpadu. 

Karena itu, di masa mendatang, perlu upaya untuk membangun integrasi sistemik pola 

rekruitmen, pengangkatan dan pemberhentian hakim Indonesia. 

2. Fungsi pengangkatan, pembinaan, dan pemberhentian hakim sebaiknya dipisahkan dari fungsi 

pengorganisasian pada hakim itu dalam lingkungan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dan 

badan-badan peradilan di bawahnya cukup bertindak sebagai pengguna (user) bagi tenaga-tenaga 

hakim yang diangkat, dibina, dan diiawasi kinerjanya oleh satu lembaga tersendiri secara terpadu, 

yaitu lembaga Komisi Yudisial yang keberadaannya dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945.  

3. Upaya pembinaan dan pengembangan fungsi Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dapat 

dilakukan dengan memberikan penafsiran   (interpretation) terhadap ketentuan Pasal 24B ayat (1) 

UUD 1945 yang menyatakan, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam rangka ataupun 

terkait dengan upaya (i) menjaga dan menegakkan kehormatan, serta (ii) menjaga dan 

menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim Indonesia, Komisi Yudisial dapat saja diberi 

kewenangan berdasarkan UU, yaitu untuk: 

a. melakukan rekruitmen dan pengangkatan hakim;  

b. mendidik dan melatih para hakim; 

c. mengawasi, melakukan evaluasi dalam angka promosi dan/atau demosi karir hakim; 

d. menjatuhkan sanksi bagi para hakim ataupun mengusulkan pemberhentian hakim (i) secara 

fungsional kepada DPR/DPRD untuk mendapatkan keputusan, dan (ii) secara administratif 

kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

4. Dalam rangka pembinaan hakim, keberadaan sistem nilai dan norma yang hidup masyarakat perlu 

mendapat perhatian, sehingga keterlibatan para hakim dalam pergaulatan di tiap-tiap daerah 

provinsi harus dijadikan kunci yang dikaitkan dengan perwilayahan sistem rekruitmen hakim. Di 

masa depan, hakim tidak lagi dipindah-pindah tugas dari satu daerah ke daerah lain. Namun agar 

hakim tidak jenuh berada di satu daerah tanpa perpindahan, maka pengangkatan hakim dilakukan 

berbasis daerah provinsi. Perpindahan dilakukan hanya di daerah provinsi yang bersangkutan. 

5. Dalam rangka akuntabilitas publik, pengangkatan serta pemberhentian hakim juga dilakukan 

dengan melibatkan aspirasi publik. Keterlibatan publik ini dilakukan dengan memberikan 

kewenangan kepada DPRD Provinsi setempat untuk memilih hakim atau memberhentikan hakim 
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dari yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY), dan memberikan kewenangan kepada DPR untuk 

memilih dan memberhentikan Hakim Agung atas usul Komisi Yudisial. 

6. Fungsi administrasi peradilan yang semula berada di tangan pemerintah c.q. Departemen 

Kehakiman yang dipindahkan menjadi satu atap pembinaan di bawah Mahkamah Agung telah 

menyebabkan postur organisasi dan birokrasi Mahkamah Agung menjadi terlalu besar, tidak 

efisien, dan tidak focus. Karena itu, perlu dilakukan reformasi ulang terhadap birokrasi Mahkamah 

Agung dengan memindahkan sebagian urusan kepada Komisi Yudisial yang keberadaannya diatur 

berdasarkan UUD 1945. Di samping itu, keberadaan Komisi Yudisial itu sendiri dalam keadaannya 

seperti yang ada sekarang dapat pula dievaluasi kembali. Untuk apa mencantumkan pengaturan 

yang demikian khusus dalam UUD 1945, apabila keberadaannya tidak dimaksudkan untuk 

menjalankan tugas-tugas yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 

1945. Untuk itu, Komisi Yudisial perlu diperkuat dan bekerja dalam hubungan kemitraan dengan 

Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana mestinya. 

7. Upaya pembinaan dan pengembangan fungsi Komisi Yudisial sebagai lembaga eksklusif seperti 

yang dimaksud di atas, dapat dilakukan dengan memberikan penafsiran kreatif (creative 

interpretation) terhadap ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Komisi 

Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 

wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta 

perilaku hakim. Dalam rangka ataupun terkait dengan upaya (i) menjaga dan menegakkan 

kehormatan, serta (ii) menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim 

Indonesia, Komisi Yudisial dapat saja diberi kewenangan berdasarkan UU, yaitu untuk: 

e. melakukan rekruitmen dan pengangkatan hakim;  

f. mendidik dan melatih para hakim; 

g. mengawasi, melakukan evaluasi dalam angka promosi dan/atau demosi karir hakim; 

h. menjatuhkan sanksi bagi para hakim ataupun mengusulkan pemberhentian hakim (i) secara 

fungsional kepada DPR/DPRD untuk mendapatkan keputusan, dan (ii) secara administratif kepada 

Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

 

B. SYARAT-SYARAT IDEAL HAKIM 

Menurut ketentuan Pasal 14 UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan UU No. 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, syarat untuk menjadi hakim adalah: 

1) Warga Negara Indonesia; 

2) Bertaqwa kepada Tuhan YME; 

3) Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; 

4) Bukan bekas anggota organisasi terlarang; 

5) Pegawai negeri; 

6) Sarjana Hukum; 

7) Berumur serendah-rendahnya 25 tahun; 

8) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 
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Kedelapan syarat tersebut, sebagian terbesar termasuk kategori persyaratan yang bersifat 

administratif dalam arti cukup dipenuhi dengan menunjukkan bukti-bukti yang bersifat administratif. 

Yang terukur secara lebih lebih teknis adalah syarat-syarat yang bersifat profesional, seperti menyangkut 

ketrampilan melakukan analisis hukum, melakukan perdebatan argumentatif, dan sebagainya. Di 

samping itu, diperlukan juga adalah syarat-syarat personal yang bersifat kualitatif, seperti syarat taqwa 

terhadap Tuhan YME, integritas kepribadian, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 

Syarat-syarat personal dan professional demikian perlu lebih dirinci untuk menjamin bahwa hakim yang 

diangkat benar-benar mereka yang tepat menduduki jabatan terhormat ini. 

Untuk mengubah wajah hakim dan lembaga peradilan di masa mendatang, kedudukan hakim 

sebagai pejabat kehormatan perlu dikembangkan dengan memantapkan para penyandangnya sebagai 

pejabat Negara. Karena itu, perlu diadakan perubahan terhadap rumusan persyaratan hakim tersebut 

dengan melengkapinya secara lebih rinci dan dengan mengubah syarat ke-5 dan ke-7. Syarat ke-5 (syarat 

pegawai negeri) sebaiknya ditiadakan, sedangkan syarat ke-7 diubah dari persyaratan usia minimum 25 

tahun menjadi usia minimum-maksimum 40 tahun – 70 tahun. 

Mengapa hakim tidak boleh dikaitkan dengan pegawai negeri? Pegawai negeri harus dibedakan 

dari penyandang fungsi kekuasaan negara (governing function) di bidang penghakiman yang lebih tepat 

disebut pegawai negara atau pejabat negara sebagai lawan kata pejabat negeri. Pegawai negeri pada 

pokoknya menduduki jabatan negeri, sedangkan jabatan negara diduduki oleh pejabat negara. Hakim 

secara sendiri-sendiri membuat keputusan dan menjatuhkan sanksi atas nama negara. Hakim diberi 

kewenangan atas nama negara untuk membebani warga negara dengan hak dan kewajiban yang dapat 

dipaksakan daya ikatnya. Sedangkan pegawai negeri tidak diberi kewenangan semacam itu kecuali atas 

perintah pejabat negara yang menjadi atasannya. Oleh karena itu, mengaitkan jabatan hakim dengan 

pegawai negeri merupakan kesalah-kaprahan yang harus dihentikan dan diperbaiki. 

Seseorang yang diangkat menjadi hakim, dapat saja mempunyai status sebagai pegawai negeri, 

tetapi tidak mutlak menjadi syarat eksklusif dalam arti yang bukan pegawai negeri diabaikan haknya 

untuk menjadi hakim meskipun yang bersangkutan memenuhi segala persyaratan lebih dari calon yang 

berasal dari pegawai negeri. Yang justru lebih penting dijadikan syarat bukanlah statusnya sebelum 

diangkat menjadi hakim, tetapi yang lebih utama justru adalah kuantitas dan kualitas peran dan 

pengalamannya di bidang hukum yang sangat penting baginya untuk diangkat menjadi hakim. Oleh 

sebab itu, sebaiknya di masa yang akan datang, diadakan syarat berpengalaman sekurang-kurangnya 10 

tahun menjalankan profesi hukum. Dengan demikian, yang dapat menjadi calon hakim adalah pegawai 

negeri yang bekerja di bidang hukum, dosen hukum, advokat, jaksa, konsultan hukum, pembela umum, 

notaries, aktifis hukum dan hak asasi manusia, pengamat, penulis dan kolumnis bidang hukum, dan 

pelbagai professional hukum lainnya. 

Di samping itu, persyratan usia hakim juga perlu disempurnakan. Usia 25 tahun dapat dipandang 

terlalu muda untuk menjadi seorang hakim yang demikian harus dihormati. Demikian pula masa 

kerjanya sudah seharusnya tidak dikaitkan dengan usia pensiun pegawai negeri, karena hakim bukanlah 

pegawai. Hakim semakin tua dapat dipandang semakin matang dan semakin arif dan bijaksana. Karena 

itu, bersamaan dengan usia harapan hidup yang terus meningkat di Indonesia, sebaiknya usia 
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pengabdian hakim ditingkat dari usia 40 tahun paling rendah sampai 70 tahun sebagai usia pensiUn. 

Dengan demikian, usia pengabdian seorang hakim paling lama adalah 30 tahun, yaitu antara usia 40 

tahun sampai dengan 70 tahun.  

Khusus mengenai Hakim Agung dan Hakim Konstitusi diusulkan hendaknya berusia antara 60 

tahun sampai dengan 70 tahun. Dengan demikian, seorang yang diangkat menjadi Hakim Agung dan 

juga Hakim Konstitusi sudah benar-benar orang yang matang, baik dari segi kepribadiannya, dari segi 

pengetahuan dan pengalamannya, serta kualitas kenegarawanannya. Seorang Hakim Agung atau Hakim 

Konstitusi yang masih muda, biasanya lebih sulit melepaskan diri dari hasrat-hasrat keduniaan, seperti 

nafsu jabatan dan sebagainya. 

 

C. PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM 

 

1. Pengangkatan Hakim 

Hakim adalah jabatan kekuasaan yudisial yang untuk menjamin prinsip ‘checks and balances’ 

diangkat dan diberhentikan dengan keterlibatan cabang kekuasaan legislative dan eksekutif. Seleksi 

administratif dan kualitatif dilakukan oleh satu komisi independen bernama Komisi Yudisial, pemilihan 

dan penentuan statusnya dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat, dan penetapannya secara 

administrative dan seremonial dilakukan oleh cabang kekuasaan eksekutif. Calon hakim diusulkan oleh 

Komisi Yudisial untuk diangkat menjadi hakim dengan Keputusan Presiden setelah terlebih dulu 

mendapatkan persetujuan dari DPRD Provinsi setempat. Dengan demikian, KY yang mengusulkan, DPRD 

yang menyatakan setuju atau tidak setuju (the right to confirm), Presiden yang mengangkatnya dengan 

Keputusan Presiden. Pelantikan sebagai  Hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung atau Ketua oleh 

Pengadilan Tinggi setempat, dengan disaksikan oleh Gubernur selaku Kepala Daerah. 

Hakim sebaiknya diangkat secara terpusat dengan keputusan presiden tetapi direkruit per 

daerah kerja provinsi. Wilayah kerja hakim per daerah provinsi ini penting untuk menjamin agar hakim 

dapat hidup di lingkungan masyarakatnya sendiri, sehingga ia dapat diharapkan mampu menyelami rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kalaupun wilayah kerjanya dapat berpindah untuk mencegah 

kejenuhan, maka wilayah perpindahan hanya terjadi dalam lingkup daerah provinsi. Karena itu, lembaga 

perwakilan rakyat yang dilibatkan atas nama masyarakat dalam proses pengangkatan hakim adalah 

DPRD Provinsi setempat. 

Jabatan hakim harus diperlakukan sebagai jabatan kehormatan, sehingga hanya orang-orang 

yang diakui terhormat dan terpercaya sajalah yang dinilai pantas untuk diangkat menjadi hakim. Karena 

itu, calon hakim tidak melamar pekerjaan tetapi direkomendasikan oleh lembaga-lembaga masyarakat, 

lembaga-lembaga hukum, perguruan tinggi, atau dilakukan sendiri dengan cara head hunting oleh 

Komisi Yudisial. Seleksi administrative dilakukan sendiri oleh Komisi Yudisial yang selanjutnya diajukan 

untuk diangkat oleh Presiden dengan terlebih dahulu memintakan persetujuan DPRD provinsi setempat. 

Dalam hal ini, DPRD hanya memutuskan menyetujui atau menolak usul  pengangkatan hakim yang akan 

diajukan oleh Komisi Yudisial kepada Presiden. 
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Sebelum diajukan kepada DPRD, sebaiknya calon-calon hakim yang diseleksi oleh KY diumumkan 

secara terbuka kepada masyarakat. Pengumuman dilakukan 2 kali, yaitu pada tahap seleksi administratif 

dan tahap seleksi kualitatif. Apabila dari masyarakat muncul keberatan terhadap calon-calon tertentu, 

maka terhadap calon dimaksud diadakan klarifikasi oleh panitia banding yang dibentuk khusus oleh KY 

guna menetapkan status calon yang bersangkutan. Jumlah calon yang diajukan kepada DPR sebanyak 

jumlah hakim yang direncanakan akan diangkat sebagaimana mestinya. Artinya, DPRD tidak perlu 

mengadakan ‘fit and proper test’ tersendri, tetapi hanya menyatakan dukungan setuju atau tidak setuju 

kepada calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial. 

 

2. Pemberhentian Hakim 

Hakim dapat diangkat dan dapat diberhentikan dalam masa tugasnya. Oleh karena diusulkan 

agar pengangkatan hakim dilakukan dengan melibatkan DPRD, maka pemberhentian hakim juga 

dilakukan dengan melibatkan lembaga perwakilan rakyat sebagaimana mekanisme impeachment yang 

diterapkan di pelbagai negara, seperti di Amerika Serikat. Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas 

hakim dapat mengawasi kinerja hakim sebagaimanna mestinya. Dalam hal hakim melanggar kode etika, 

maka terhadapnya dapat dikenakan sanksi etika.  

Apabila pelanggaran yang dilakukan bersifat pelanggaran hukum yang berat atau pelanggaran 

etika yang diancam dengan sanksi pemberhentian, maka usul pemberhentiannya itu diajukan oleh KY 

untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD Provinsi setempat. Apabila usul pemberhentian itu disetujui 

oleh DPRD, barulah usul itu diajukan oleh Komisi Yudisial  untuk ditetapkan dengan keputusan presiden 

sebagaimana mestinya. Dengan demikian, oleh karena dalam pengangkatan hakim kepada DPRD 

Provinsi diberikan hak atau kewenangan untuk konfirmasi (the right to confirm), maka dalam 

memberhentikan hakim dari jabatannya, kepada DPRD Provinsi juga harus pula diberikan hak konfirmasi 

(the right to confirm) yang sama. 

 

D. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AGUNG 

 

1. Pengangkatan Hakim Agung 

Mekanisme rekruitmen Hakim Agung berbeda dari hakim biasa. Calon hakim agung diseleksi 

oleh Komisi Yudisial dan diajukan untuk mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana mestinya. Menurut 

ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung 

oleh Presiden”. Artinya, Komisi Yudisial bertindak sebagai pengusul, sedangkan DPR sebagai pemberi 

persetujuan atau penolakan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dari ketentuan 

tersebut jelas bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak ditentukan harus mengadakan ‘fit and proper test’ 

dan pemilihan hakim agung sebanyak sepertiga dari jumlah yang dicalonkan oleh Komisi Yudusial. 



 6 
 

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa calon Hakim Agung diajukan oleh Komisi 

Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan selanjutnya ditetapkan menjadi Hakim Agung dengan 

Keputusan Presiden. Hak untuk menyetujui atau menolak inilah yang disebut sebagai hak konfirmasi 

(the right to confirm) yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pelaksanaan fungsi 

pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik yang dipandang tidak boleh 

dibiarkan ditentukan sendiri secara sepihak oleh Presiden. Karena itu, fungsi pengawasan oleh DPR itu 

dilakukan tidak saja menyangkut pelaksanaan kebijakan klegislatif berupa (i) tindakan implementasi UU 

dan (ii) penjabaran pengaturan UU dalam peraturan pelaksanaan yang lebih operasional, tetapi juga (iii) 

dalam bentuk penngawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik tertentu yang 

tidak boleh dibiarkan ditentukan sendiri secara sewenang-wenang oleh Presiden. 

Dengan demikian, calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial cukup sebanyak yang diperlukan, 

yang apabila tidak mendapat persetujuan, barulah diajukan lagi alternatif calon penggantinya. Artinya, 

mekanisme yang ditempuh untuk pengusulan ini sama dengan yang berlaku terhadap calon Kepala 

POLRI dan calon Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden untuk mendapatkan persetujuan atau 

penolakan dari DPR. Setelah DPR menyatakan persetujuannya, baru lah calon Hakim Agung itu diajukan 

oleh Komisi Yudisial untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan dilantik di Istana dengan 

disaksikan oleh Presiden. Dengan demikian, pengangkatan Hakim Agung melibatkan semua fungsi 

kekuasaan yang terpisah, yaitu Komisi Yudisial sebagai lembaga administratif, DPR sebagai cabang 

kekuasaan legislative, dan Presiden sebagai cabang kekuasaan eksekutif.  

Selain itu, adanya keterlibatan DPR dalam proses pengangkatan Hakim Agung tersebut juga 

berkaitan dengan kepentingan untuk menjamin adanya akuntabilitas (public accountability) dalam 

pengangkatan, dan juga dalam 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 publik1. Karena itu, fungsi 

partisipasi publik dipandang penting, dan hal itu terkait dengan fungsi di DPR, bukan di KY sebagai 

lembaga teknis yang bersifat administratif. 

Namun, sebagai lembaga teknis administrasi, KY harus dijamin independen dari campur tangan 

politik dari pemerintah ataupun dari lembaga politik kekuasaan legislative. Bahkan sebaiknya, KY juga 

diamankan dari keterlibatannya dengan pengaruh-pengaruh politik lembaga swadaya masyarakat. 

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. Karena dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Komisi Yudisial bersifat 

mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain 

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. 

                                                           
1 Meski sampai sekarag ide independensi peradilan terus menguat sebagai pilar utama negara hukum, tetapi dalam penerapannya 

berkembang pula semakin luas tuntutan akan adanya akuntabilitas publik dalam rangka memelihara dan menjaga kepercayaan 

publik terhadap hakim dan institusi peradilan. Lihat, mmisalnya, Justice Michael Kirby’s Ronald Wilson Lecture 1994 "Abolition 

of Courts and Non-Reappointment of Judicial Officers", yang disampaikan pada 28 November 1994, dan diterbtkan dalam (1995) 

12 Australian Bar Review 181. Inilah yang disebut oleh Sir Anthony Mason AC KBE, (mantan Chief Justice of Australia, 

sekarang Arthur Goodhart Professor in Legal Science, Cambridge University and National Fellow, Australian National 

University) sebagai”a tension between judicial independence and judicial accountability”. 
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2. Syarat Hakim Agung 

Selain syarat-syarat yag bersifat normatif dan pro-forma yang sudah biasa diperbincangkan, 

Hakim Agung dan demikian pula Hakim Konstitusi sebaiknya berusia antara 60 sampai dengan 70 tahun, 

sehingga kearifan dan sikap kenegarawanannya dapat terjamin dengan sebaik-baiknya. Idealya, semua 

Hakim Agung adalah hakim karir. Meskipun mekanisme rekruaitmen hakim non-karir tetap harus ada, 

tetapi keperluan akan ada hakim non-karir itu seharusnya memang dibatasi. Pengangkatanannya 

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-karir terlalu banyak, perencanaan karir yang berlaku internal dunia kehakiman 

menjadi terganggu, dan dapat menyebabkan berkembangkan sikap demoralisasi di kalangan hakim 

karir. Namun, untuk meniadakan sama sekali ketentuan yang memungkinkan adanya hakim non-karir 

tentu tentu tidak dapat dibenarkan, karena dalam kenyataan praktik, keberadaan hakim non-karir itu 

justru sangat diperlukan untuk menjaga komposisi keahlian di kalangan para Hakim Agung. Jika, 

misalnya, rekruitmen hakim non karir 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 dipenuhi dari kalangan hakim karir yang ada. 

 Terlepas dari hakim karir atau non-karir itu, yang jelas setiap hakim agung haruslah memenuhi 

syarat-syarat personal dan profesional yang mumpuni. Hakim Agung bukanlah hakim biasa. Setiap 

Hakim Agung diharapkan sudah selesai dengan urusan keluarganya, dalam arti kewajiban mendidik 

anak-anak sudah selesai, dan lebih ideal lagi jika semua putera-puterinya sudah berkeluarga dan hidup 

mandiri. Hakim Agung sebaiknya memiliki rekam jejak yang jelas mengenai integritas perilakunya, 

mengenai prestasi dan capaian-capaian yang dihasilkannya selama karir dan pengalamannya di bidang 

pembangunan hukum dan penegakan hukum, khususnya di bidang peradilan. Karena itu, calon Hakim 

Agung sebaiknya mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 15 tahun dengan 

usia maksimum ketika dicalonkan adalah 60 tahun. 

 Dalam sistem pendidikan tinggi hukum yang sudah berkembang pesat dewasa ini dengan sistem 

strata 1, strata 2, dan strata 3 dewasa ini, cukup masuk akal jika calon Hakim Agung dipersyaratkan 

minimal sudah menyelesaikan pendidikan magister hukum, dan pernah menerbitkan buku hukum atas 

namanya sendiri. Dunia Hakim sangat baik jika dikaitkan dengan dunia ilmu hukum. Karena itu, calon 

Hakim Agung sebaiknya dipersyaratkan sudah pernah menulis dan menerbitkan buku dari hasil bacaan, 

pengalaman hidup di bidang hukum, atau perenungan-perenungan ilmiah di bidang hukum. Ketrampilan 

menulis itu harus dibiasakan dan karena itu perlu persyaratkan, karena salah satu tugas hakim adalah 

penulis pendapat hukum dan putusan yang berisi analisis-analisis hukum yang mendalam, sehingga 

dapat menghasilkan temuan-temuan hukum yang bersifat inovatif. 
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Sebagai Hakim Agung juga seharusnya mempunyai pengalaman yang cukup dalam memimpin 

lembaga peradilan atau lembaga hukum pada umumnya. Misalnya, calon Hakim Agung sebaiknya 

direkruit dari para mantan pengadilan tingkat 1 dan mantan ketua pengadilan tingkat 2 yang sudah 

sangat banyak jumlahnya untuk dipilih dari seluruh Indonesia. Dengan begitu, Hakim Agung dapat 

diharapkan memiliki pengalaman kepemimpinan yang memadai untuk menjadi Hakim Agung yang 

kreatif dan inovatif. Para hakim agung harus menyadari posisinya dalam memimpin proses pencerahan 

kehidupan bangsa dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

3. Pemberhentian Hakim Agung 

Hakim Agung juga dapat diberhentikan di tengah jabatannya. Komisi Yudisial berwenang untuk 

mengevaluasi dan menilai setiap hakim agung. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etika, maka terhadap 

hakim agung yang bersangkutan dikenakan sanksi etika sebagaimana mestinya. Dalam hal hakim agung 

melakukan pelanggaran yang berat, baik pelanggaran etika maupun pelanggaran hukum, yang 

menyebabkannya terancam sanksi pemberhentian, maka usul pemberhentian itu diajukan oleh Komisi 

Yudisial untuk mendapatkann persetujuan atau penolakan dari DPR sebagaimana mestinya. Apabila DPR 

menyetujui usul pemberhentian itu barulah usul itu diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan dengan 

Keputusan Presiden. Apabila DPR menyatakan menolak usul pemberhentian tersebut, maka sanksi 

pemberhentian yang diusulkan oleh Komisi Yudisial tidak dapat dilaksanakan, dan Komisi Yudisial wajib 

mengadakan penyesuaian terhadap keputusannya menyangkut Hakim Agung yang bersangkutan 

dengan sebaik-baiknya. 

Jika usul pemberhentian Hakim Agung itu mendapat persetujuan DPR, maka Komisi Yudisial 

segera mengajukan usul itu kepada Presiden untuk ditetapkan secara administratif dengan Keputusan 

Presiden. Untuk mengsi kekosongan itu, Komisi Yudisial segera mengajukan usul calon pengganti kepada 

DPR untuk mendapatkan persetujuan sebelum diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai 

Hakim Agung sebagaimana mestinya. Untuk menghadapi kemungkinan kekosongan jabatan semacam 

ini, sebaiknya, Komisi Yudisial telah memiliki daftar bakal calon Hakim Agung yang dicadangkan dari 

proses seleksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, kekosongan dalam jabatan Hakim 

Agung dapat dicegah dengan sebaik-baiknya di masa mendatang. 

 

 

E. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI 

 

1. Pengangkatan Hakim Konstitusi 

Hakim Konstitusi mempunyai sifat yang khusus. Karena itu, mekanisme pengangkatannya 

berbeda dari hakim biasa atau pun Hakim Agung. Hakim Konstitusi berjumlah sembilan orang yang 

terdiri atas tiga orang dipilih oleh DPR, tiga orang dipilih oleh Presiden, dan tiga orang oleh Mahkamah 

Agung. Pembagian peran yang diberikan kepada ketiga cabang kekuasaan legislative, eksekutif, dan 

judicial tersebut ditentukan untuk menjamin kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai wasit dalam 
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mekanisme penyelenggaraan prinsip negara konstitusional berdasarkan UUD 1945. Apabila timbul 

persengketaan mengenai pelaksanaan kewenangan konstitusional antar lembaga-lembaga negara, maka 

Mahkamah Konstitusi pula lah yang diberi kewenangan untuk mengadili dan memutus penyelesaiannya 

melalui proses peradilan konstitusi. Itu sebabnya maka rekruitmen hakim konstitusi harus diatur untuk 

menjamin posisinya berada di tengah-tengah dinamika hubungan antar lembaga negara. 

 Karena itu, dalam rangka pengawasan terhadap kinerja dan perilaku hakim konstitusi juga 

diperlukan mekanisme majelis kehormatan yang terdiri atas 5 unsur, yaitu (i) unsur MK sendiri, (ii) unsur 

di luar MK yang dalam hal ini dapat diberikan kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan nama calon 

anggota majelis kehormatan, dan (iii) unsur ketiga lembaga yang berperan sebagai sumber rekruitmen 

hakim konstitusi, yang masing-masing 1 orang dari pemerintah, 1 orang dari MA dan 1 orang dari DPR. 

Kelima orang itulah yang memutuskan apakah seseorang hakim konstitusi yang disangka melanggar 

kode etika harus dijatuhi sanksi etika atau tidak dan apa sanksi yang harus dijatuhkan. 

 Di samping itu, yang juga penting dipastikan adalah siapakah yang menentukan bahwa sesuatu 

laporan atau tuntutan dari masyarakat atau dari pihak-pihak yang dirugikan oleh seorang hakim 

konstitusi, harus ditindaklanjuti dengan dibentuknya majels kehormatan hakim? Menurut ketentuan UU 

MK yang sekarang, yang menentukan adalah MK sendiri. Padahal seharusnya, para hakim MK sendiri lah 

yang bermasalah. Untuk menjamin independensi dan ketidakberpihakan, sudah seharusnya ada pihak 

lain yang berperan menentukan dibentuk atau tidaknya majelis kehormatan itu dan sekaligus dapat pula 

bertindak atas nama pihak yang dirugikan itu untuk menuntut penjatuhan sanksi kepada hakim yang 

dicurigai melakukan pelanggaran. Untuk itu, dapat saja dipertimbangkan bahwa lembaga yang diberi 

kewenangan untuk menjadi penuntut itu adalah Komisi Yudisial (KY) atau Ombudsman (ORI). Dengan 

demikian, keluhan dan tuntutan dari masyarakat dapat ditangani dan ditindaklanjuti secara terpadu 

melalui satu pintu kelembagaan yang tetap. 

 

2. Pemberhentian Hakim Konstitusi 

Hakim konstitusi juga dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Salah satunya apabila hakim 

yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran berat di bidang etika ataupun pelanggaran hukum 

yang dapat menjadi sebab pemberhentiannya. Oleh karena lembaga yang terlibat dalam pengangkatan 

hakim konstitusi ada tiga, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, maka ketiga lembaga itu pula lah 

yang harus terlibat dalam proses pemberhentian Hakim Konstitusi. 

Untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran yang berat dan memenuhi syarat untuk 

diberhentikan, dibentuk satu Majelis Kehormatan yang terdiri atas 5 orang orang anggota. 2 orang dari 

kalangan hakim konstitusi sendiri, dan 3 orang dari  ketiga lembaga tersebut di atas. Dengan demikian, 

majelis kehormatan tersebut tidak bekerja di bawah pengaruh Mahkamah Konstitusi sendiri yang 

menyebabkan cara kerja tidak dapat efektif dan independen dalam menjatuhkan sanksi kepada 

tersangka pelanggaran. Majelis Kehormatan inilah yang seyogyanya diberi kewenangan untuk 

menetapkan sanksi dan selanjutnya mengajukan kepada Presiden usul pemberhentian hakim yang 

bersangkutan. 
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F. PEMBINAAN KARIR HAKIM 

 

1. Pendidikan dan Pelatihan  

Di samping pengangkatan dan pemberhentian hakim, maka dalam rangka menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, Komisi Yudisial juga sebaiknya diberi 

kewenangan berdasarkan UU untuk melakukan pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan hakim 

melalui promosi ataupun demosi karir hakim. Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dengan cara (i) 

kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang ada, dan (ii) perbaikan penyelenggaraan 

kegiatan diklat internal yang sudah ada. 

Untuk itu diusulkan agar semua pusat-pusat pendidikan dan pelatihan yang ada di lingkungan 

Mahkamah Agung dialihkan tugasnya di bawah Komisi Yudisial. Dengan demikian volume pekerjaan 

Mahkamah Agung dapat lebih diciutkan, sehingga Mahkamah Agung dapat lebih memusatkan perhatian 

kepada upaya peningkatan mutu peradilan tanpa terganggu oleh hal-hal teknis seperti pengelolaan 

pusat-pusat dan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan. Kebijakan mengenai materi pendidikan 

dan pelatihan berada di tangan Mahkamah Agung, tetapi teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan 

dan pelatihan itu berada di bawah Komisi Yudisial. 

 

2. Kinerja, Promosi dan Demosi Karir 

Selain itu, penentuan pangkat hakim juga sangat erat berkaitan dengan assesmen terhadap 

penilaian kinerja hakim dan pendidikan hakim. Karena itum perlu dipertimbangkan bahwa di masa 

depan, hal-hal yang bersifat administrative terkait dengan promosi dan demosi karir hakim juga 

ditangani oelh Komisi Yudisial. Pendek kata, Mahkamah Agung cukup bertindak sebagai user dari SDM 

yang dibina secara independen oleh Komisi Yudisial. Untuk itu, tentu keberadaan Komisi Yudisial harus 

lah dikembangkan dalam hubungan kemitraan fungsional dengan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial 

tidak akan pernah berhasil  dalam menjalankan tugasnya apabila menempatkan diri dalam posisi yang 

salah terhadap Mahkamah Agung. Komisi Yudisial seharusnya berada dalam posisi kemitraan dengan 

Mahkamah Agung. 

Meski kedudukannya independen, Komisi Yudisial adalah lembaga yang menyelengarakan 

administrasi kekuasaan kehakiman, sehingga dengan demikian hubungannya dengan Mahkamah Agung 

harus akrab. KY bukanlah lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan yang tersendiri (governing 

function) melainkan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem kekuasaan kehakiman. Dalam 

perspektif demikian, Komisi Yudisial dapat dipandang sebagai pengganti keberadaan Direktorat Jenderal 

Peradilan di dalam struktur Departemen Kehakiman masa lalu yang dilepaskan secara tegas dari 

kekuasaan pemerintahan negara. Dengan kedudukan yang demikian, Komisi Yudisial lah yang 

memberikan penilaian mengenai kinerja hakim. Hasil penilaian mengenai kinerja hakim yang demikian 

dijadikan bahan untuk melakukan promosi atau pun demosi terhadap hakim. 


