
Menegakkan Integritas Hakim dan 
Marwah Kekuasaan Kehakiman

AMICI CURIAE Perkara Nomor 270/G./2018/PTUN-JKT, 
diajukan oleh PENGGUGAT, Dr. Binsar M. Gultom, SH, SE, MH. 

(Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung) 

diajukan oleh

Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Serikat 
Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia, Taman Metajuridika Fakultas 
Hukum Universitas Mataram, dan Pusat Studi Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana 

(CACCP), Fakultas Hukum Universitas Airlangga 
dan 

18 Akademisi Hukum 

Jakarta, 26 Maret 2019

�1



TENTANG AMICI, PENGANTAR 

Amici  Curiae  (sahabat  peradilan)  berasal  dari  tradisi  common law.  Sekalipun demikian, 1

amici curiae menjadi praktek pengembangan hukum yang kerap dilakukan di Indonesia, 
terutama untuk mendorong dan menjaga kualitas putusan. Sudah ada beberapa kasus-
kasus penting di  Indonesia  yang menggunakan amici  curiae,  diantaranya adalah kasus 
Prita  Mulyasari,  Upi  Amaradana,  dan  Peninjauan  Kembali  (PK)  Majalah  Time  versus 
Soeharto,  kasus  perlindungan  gunung  Kendeng  (gugatan  Tata  Usaha  Negara),  kasus 
gugatan  perdata  terhadap  Basuki  Wasis  (dosen  IPB)  dan  pula  kasus  PK  Baiq  Nuril 
Maknun. 

Dalam perkara PK Majalah Time, lembaga-lembaga yang terlibat dalam amici curiae terdiri 
atas berbagai lembaga yang kredibel dan berasal dari luar negeri.  Begitu juga kasus Amici 2

Curiae  dalam  PK  terkait  putusan  PTUN,  Jaringan  Masyarakat  Peduli  Pegunungan 
Kendeng v. Gubernur Jawa Tengah, yang akhirnya mengabulkan gugatan pembatalan ijin  
Gubernur  Jawa  Tengah  bagi  PT.  Semen Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa amici 
curiae merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk membantu hakim dalam 
merumuskan putusan yang adil.

Penggunaan  amici  curiae  bukan  bermaksud  untuk  mengintervensi  hakim,  namun  ini 
merupakan  upaya  untuk  memberikan  bantuan  kepada  hakim  dalam  menggali  lebih 
dalam  permasalahan  atau  kasus  yang  sedang  ditangani  oleh  hakim,  jeli  dan  kuat 
argumentasi  hukumnya,  sehingga  diharapkan  menjadi  sumber  pengetahuan  lebih 
lengkap yang berkontribusi bagi kualitas putusan hakim. Selain itu, penting argumentasi 
dalam putusan  nantinya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan (ratio decidendi) 
yang  lebih  lengkap,  mendalam,  dan  menggunakan  berbagai  pendekatan  yang 
menyeluruh.  Penggalian  nilai-nilai  hukum  yang  berkembang  dalam  masyarakat 

 Praktek  amici  curiae  ini  berasal  dari  hukum  Romawi.  Sekitar  abad  ke  -9  praktek  ini  sudah 1

diterapkan khususnya di pengadilan tingkat banding atau kasus-kasus yang penting, kemudian pada abad 
ke  -17  dan  18,  partisipasi  dalam  amicus  curiae  secara  luas  tercatat  dalam  All  England  Report.  Dengan 
tercatatnya amicus curiae di All England Report maka bisa dipakai dalam hukum acara internasional terutama 
mengenai perkara hak asasi manusia. Baca Pia Ardyagarini. Analisis Hukum terhadap Pendapat Amicus Curiae 
Pada Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Tahun 
2014,  hlm 56-57

 Beberapa lembaga yang ikut  dalam amici  curae terkait  dengan kasus Majalah Time vs  Soeharto 2

adalah Thes Associated Press (AP) dan Cable News Network (CNN. AP merupakan lembaga kerjasama 
pemberitaan  yang  berbasis  di  New  York,  Amerika  Serikat,  sedangkan  CNN  merupakan  lembaga 
pemberitaan yang mempunyai basis di 21 negara dan wilayah. Baca amici curiae kasus putusan H.M. Suharto 
vs Majalah Tempo.
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merupakan kewajiban para hakim sebagai bahan untuk draf putusan, hal itu juga amanat 
dari  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan 
Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Amici  Curiae  sering  dipraktekkan dalam tingkatan kasasi  karena  ranah ini  merupakan 
ranah judex juris bukan judex factie. Dalam tradisi judex juris hakim diharapkan tidak hanya 
mempertimbangkan pasal-pasal saja, tetapi hakim harus mampu menafsirkan pasal-pasal 
tersebut  dengan  kontek  sosial,  budaya,  ekonomi  dan  politik  dalam  perkara  yang  ia 
tangani.  Sekalipun  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan  amici  curiae  pula  dapat 
dilakukan  untuk  membantu  hakim-hakim  di  tingkatan  yang  lebih  rendah,  tatkala 
berhadapan dengan kasus yang memiliki dampak besar. Hal ini pernah dilakukan dalam 
kasus yang menyidangkan Basuki Wasis, dosen IPB yang digugat di PN Cibinong (2018). 
Amici  curiae  yang  mengangkat  isu  kebebasan  akademik,  diikuti  dan  menjadi 
pertimbangan dalam putusannya dan membebaskan Basuki Wasis. 

Ini semua dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang subtantif,  ketika 
keadilan subtantif diterapkan maka fungsi pengadilan telah berjalan dengan sempurna, 
karena  tidak  ada  permasalahan  yang  muncul  akibat  putusan  yang  hakim  keluarkan. 
Begitulah esensi peradilan, diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan, bukan malah 
membuat permasalahan baru. 

Pada  esensinya,  hukum  itu  diarahkan  untuk  kebaikan  masyarakat,  untuk  itu  hukum 
harus dilandasi dengan dua prinsip, yaitu prinsip hak asasi manusia (HAM) dan prinsip 
negara  hukum,  dimana  salah  satu  prinsip  negara  hukum  adalah  menyejahterakan 
rakyatnya.3

Kasus yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Perkara Nomor 
270/G./2018/PTUN-JKT,  diajukan  oleh  PENGGUGAT,  Dr.  Binsar  M.  Gultom,  SH,  SE, 
MH. (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung),  merupakan kasus yang 
menjadi  perhatian  publik,  terutama  dalam  konteks  menjaga  marwah  kekuasaan 
kehakiman  sebagai  pondasi  penting  dalam  sistem  ketatanegaraan  dan  demokrasi  di 
Indonesia. Kami memandang gugatan tersebut perlu dikritisi  untuk tetap meneguhkan 
marwah  kekuasaan  kehakiman  sekaligus  mengingatkan  hal-hal  yang  sifatnya 
fundamental dalam sistem Negara Hukum Indonesia. Itu sebabnya, kami para akademisi 

 Sudargo Gautama. Pengertian tentang Negara Hukum. Bandung, Alumni 1983, hlm 3.3
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hukum dari sejumlah pusat studi hukum dan akademisi hukum secara individual merasa 
perlu menjadi sahabat peradilan dalam kasus in casu. 

PERNYATAAN KEPENTINGAN

Amici Curie  ini diajukan oleh lembaga dan individu yang menaruh perhatian terhadap 
masalah  hukum,  hak  asasi  manusia  dan  kajian-kajian  hukum  terkait  pengembangan 
intregitas dan kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia.

A. Sahabat Peradilan yang berasal dari lembaga

1. Amicus curiae Pusat Studi Hukum dan HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga,  bersekretariat  di  Gedung  C  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga, 
Surabaya. Lembaga ini didirikan pada tahun 2006 dan memiliki pengalaman panjang 
dalam  mengembangkan  kajian-kajian  interdisipliner  hukum  hak  asasi  manusia. 
Lembaga ini diisi oleh para akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang HAM, 
gender, hukum pidana, hukum lingkungan, hukum siber, dan bisnis dan HAM.

2. Amicus curiae Serikat Pengajar HAM Indonesia (SEPAHAM Indonesia), bersekretariat 
di Gedung Cdast, Universitas Jember.  Asosiasi para akademisi dalam bidang HAM 
di Indonesia ini merupakan bagian dari jaringan kerja para dosen dan peneliti dalam 
bidang HAM, banyak mengembangkan kajian-kajian hukum HAM melalui publikasi 
buku, jurnal (Journal of Southeast Asian Human Rights), dan konferensi tiap tahun. 

3. Amicus  curiae  Taman  Metajuridika  Fakultas  Hukum  Universitas  Mataram, 
bersekretariat di Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jalan Majapahit 62 Mataram. 
Lembaga ini mengembangkan kajian filsafat hukum dan teori hukum. Tahun 2019, 
lembaga ini akan menjadi tuan rumah perhelatan Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum 
Indonesia (AFHI).  

4. Amicus curiae Center of Anti Corruption and Criminal Policy atau Pusat Studi Anti 
Korupsi  dan  Kebijakan  Pidana  (CACCP)  Fakultas  Hukum  Universitas  Airlangga, 
sebuah  lembaga  kajian  di  tingkat  fakultas  yang  mengembangkan  kajian-kajian 
hukum anti korupsi, hukum pidana dan kebijakan-kebijakannya, serta aktif dalam 
advokasi kebijakan.  

B. Sedangkan individu-individu akademisi yang menjadi sahabat peradilan
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Amici  curiae  juga  melibatkan  individu-individu  akademisi  hukum,  yang  seluruhnya 
memiliki komitmen terhadap upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dan 
keadilan gender, serta mengembangkan aktifitas pengembangan keilmuan hukum melalui 
sejumlah pusat studi atau departemen yang mewadahi pengembangan keilmuan tersebut. 

1. Amicus  curiae  Prof.  Susi  Dwi Harijanti,  SH.,  LLM.,  PhD.  (Guru Besar  Hukum Tata 
Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)  

2. Amicus curiae Dr. Herlambang P. Wiratraman, SH., MA. (Direktur Pusat Studi Hukum 
dan  HAM  (HRLS)  dan  Dosen  Hukum  Tata  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas 
Airlangga,  dan  Koordinator  Tim  Peneliti  Kerjasama  Mahkamah  Agung,  Lembaga 
Kajian dan Advokasi  untuk Independensi  Peradilan (LeIP)  dan Universitas  Leiden 
(JSSP) dalam kajian ‘Socio-Legal Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik  dalam 
praktek PTUN’ (2017). 

3. Amicus curiae Dr. Widodo Dwi Putro, SH., M.Hum (Ketua Taman Metajuridika dan 
Dosen Filsafat Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, dan Koordinator Tim 
Peneliti  Kerjasama  Mahkamah  Agung,  Lembaga  Kajian  dan  Advokasi  untuk 
Independensi  Peradilan (LeIP) dan Universitas Leiden (JSSP) dalam kajian Hukum 
Perdata (2016-2017). 

4. Amicus  curiae  Prof.  Dr.  Sigit  Riyanto,  SH.,  LLM.  (Guru  Besar  dan  Dekan  Fakultas 
Hukum Universitas Gadjah Mada) 

5. Amicus curiae Bivitri Susanti, SH., LLM. PhD. (Pendiri dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu 
Hukum Jentera, Jakarta).

6. Amicus  curiae  Prof.  Dr.  Sulistyowati  Irianto,  MA. (Guru Besar  Antropologi  Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia) 

7. Amicus curiae Al Hanif,  SH.,  LLM., MA., PhD. (Koordinator Serikat Pengajar HAM 
Indonesia (SEPAHAM), Direktur Center for Human Rights and Migration dan Dosen 
Fakultas Hukum Universitas Jember)

8. Amicus curiae Amira Paripurna, SH., LLM., PhD. (Dosen Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga,  Depart.  Hukum  Pidana,  dan  Peneliti  Senior  Pusat  Studi  Hukum  dan 
HAM/HRLS)

9. Amicus curiae Dr. Anis Farida, S.Sos, SH, M.Si. (Sekprodi Magister Hukum Tata Negara 
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel). 

10. Amicus  curiae  Dr.  Haris  Retno,  SH.,  MH.  (Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas 
Mulawarman, Samarinda)

11. Amicus curiae Dr. Awaludin Marwan, SH., MA. (Dosen Fakultas Hukum Universitas 
Bhayangkara, Jakarta). 
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12. Amicus  curiae  Muhtar  Said,  SH.,  MH.  (Dosen  Ilmu  Hukum  Universitas  Nahdlatul 
Ulama Indonesia/UNUSIA Jakarta,  penulis  buku ‘Asas-Asas  Hukum Administrasi 
Negara’, Thafa Media 2019) 

13. Amicus curiae Dr. M. Tavip, SH., MH. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 
Palu Sulawesi Tengah) 

14. Amicus  Curiae  Dr.  Indra  Perwira,  SH.,  MH.  (Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas 
Padjadjaran) 

15. Amicus  curiae  M.  Syukron  Salam,  SH.,  MH.  (Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas 
Negeri Semarang)

16. Amicus curiae Dr. Joko Ismono, SH., MH. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya 
Putra, Surabaya) 

17. Amicus  curiae  Dr.  M  Ali  Syafaat,  SH.,  MH.  (Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas 
Brawijaya, Malang)

18. Amicus  curiae  Iqbal  Felisiano,  SH.,  LLM.  (Pusat  Studi  Anti  Korupsi  dan Kebijakan 
Pidana/CACCP dan Dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga)

INTEGRITAS HAKIM 

Kekuasaan kehakiman adalah salah satu alat kelengkapan negara yang memiliki fungsi-
fungsi  fundamental.  Fungsi  utama  dan  pertama  adalah  memutus  sengketa  (resolving 
disputes) antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, bahkan individu 
atau masyarakat dengan negara. Fungsi kedua adalah membentuk atau membuat policy 
atau  kebijakan.  Saat  suatu  negara  merancang  sistem  peradilannya,  terdapat  beragam 4

persoalan  yang  dihadapi  yang  tidak  hanya  terbatas  pada  struktur  dan  kompetensi 
pengadilan.  Salah  satu  persoalan  pelik  berkenaan  dengan  syarat-syarat,  mekanisme 
pengisian  jabatan  kekuasaan  kehakiman,  terutama  hakim,  serta  lamanya  seseorang 
menjadi hakim. Salah satu alasan mengapa seleksi hakim menjadi persoalan mendasar 
karena seleksi akan mempengaruhi, bahkan menghasilkan tipe-tipe orang yang bertugas 
sebagai  hakim,  termasuk  pilihan-pilihan  yang  dibuat  oleh  mereka  sebagai  hakim.  5

Keseluruhan ketentuan mengenai syarat, mekanisme pengisian jabatan serta masa jabatan 
hakim  dimaksudkan  demi  terwujudnya  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  serta 
kebebasan hakim.

 Walter F. Murphy, et., al, Courts, Judges & Politics, An Introduction to the Judicial Process, Sixth Edition, 4

McGraw Hill, Boston, 2005, hlm 45.

 Walter F. Murphy, ibid, hlm 141.5
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Prinsip-prinsip pengisian jabatan hakim menurut The Beijing Statement of Principles of the 
Independence of the Judiciary in the Lawasia Region 1997, menyatakan secara tegas beberapa 
prinsip  yang  harus  diperhatikan  sebagaimana  tertuang  dalam  Rubrik  ‘Pengangkatan 
Hakim’. Angka 11 The Beijing Statement menyatakan,  

‘To enable the judiciary to achieve its objectives and perform its functions, it is essential 
that judges be chosen on the basis of proven competence, integrity and independence’. 
Selanjutnya dalam angka 12 disebutkan ‘The mode of appointment of judges must be 
such as will ensure the appointment of persons who are best qualified for judicial office. 
It must provide safeguards against improper influences being taken into account so that 
only persons of competence, integrity and independence are appointed’. 

Dengan demikian,  prinsip-prinsip pengangkatan hakim menurut  the Beijing Statement 
meliputi:  (1)  kompetensi,  integritas  dan  independensi;  serta  (2)  pengangkatan  harus 
memastikan  perlindungan  terhadap  pengaruh-pengaruh  tidak  pantas  sehingga  hanya 
mereka yang memiliki kompetensi, integritas dan independen yang terpilih.

Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 hanya menentukan bahwa Hakim agung harus memiliki 
integritas  dan kepribadian yang tidak tercela,  adil,  profesional,  dan berpengalaman di 
bidang  hukum.  Pengaturan  lebih  lanjut  diperintahkan  melalui  undang-undang,  yang 
kemudian  melahirkan  UU tentang  Kekuasaan  Kehakiman dan UU Mahkamah Agung 
(UU  MA)  dengan  beberapa  perubahannya.  Dengan  demikian,  UUD  1945  hanya 
menentukan  syarat-syarat  integritas,  kepribadian  tidak  tercela,  adil,  profesional  dan 
berpengalaman  di  bidang  hukum.  UUD  1945  sama  sekali  tidak  menentukan  Hakim 
Agung karir maupun non karir. 

Keberadaan Hakim Agung karir dan non karir ditemukan dalam Pasal 30 ayat (1) UU 
Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA jo 
UU  No.  5  Tahun  2004  dan  UU  No.  3  Tahun  2009.  Dengan  demikian  politik  hukum 
pengisian jabatan hakim ditentukan oleh UU sebagai hasil kerjasama DPR dan Presiden. 
Sebagai hasil perubahan UUD 1945, kebijakan hukum pengisian jabatan Hakim Agung 
melibatkan  pula  Komisi  Yudisial.  Kewenangan  konstitusional  dan  legal  demikian 
haruslah dihormati kedudukannya. 

Dalam  era  saat  ini  dimana  persoalan  hukum  sudah  semakin  kompleks,  maka  tidak 
semata-mata  hanya membutuhkan penguasaan teknis  hukum,  yang seringkali  diklaim 
sebagai kemampuan yang ‘hanya’ dimiliki oleh CHA karir dan karenanya hanya CHA 
dari jalur tersebut yang lebih diutamakan. Dalam era global saat ini, hakim tidak dapat 
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lagi semata-mata sebagai mulut undang-undang, melainkan harus mampu memainkan 
perannya sebagai pencipta hukum melalui berbagai penemuan hukum. Pada gilirannya, 
hakim yang progresif sangat diperlukan dalam era saat ini.

Hakim yang progresif  dapat  tercipta,  antara lain,  melalui  ‘judicial  exercise’  dan ‘judicial 
dialogue’  antar  kolega  hakim,  baik  secara  internal  maupun  eksternal.  Secara  internal, 
‘exercise’  dan ‘dialogue’ tersebut akan lebih komprehensif melibatkan hakim karir dan 
non  karir,  apalagi  ditingkat  Mahkamah  Agung.  Mereka  tidak  hanya  bertukar  pikiran 
mengenai teknis hukum, melainkan pula bagaimana cara membangun penalaran hukum 
yang berbasis filsafat hukum dan teori-teori hukum, baik teori hukum umum maupun 
khusus. Dengan demikian, aturan ataupun kebijakan yang sudah merestriksi CHA non 
karir  dari  awal  merupakan  tindakan  yang  kurang  tepat  karena  akan  mempengaruhi 
fungsi-fungsi lain dari pengadilan.

Selain itu, pengadilan dalam era global tidak lagi bertumpu pada penganutan satu sistem 
hukum  secara  ketat.  Di  negara-negara  Eropa  Kontinental,  makin  banyak  dibuka 
pengadilan-pengadilan  khusus  yang  membutuhkan  keahlian  tertentu.  Di  Indonesia 
dikenal  sebagai  hakim ad hoc.  Atas  dasar  alasan substansial  dan praktikal,  kehadiran 
hakim karir dan non karir bersifat komplementer dan tidak perlu dibenturkan satu sama 
lain.

Sejatinya, pemilihan atau seleksi harus didasarkan pada aspek demokrasi yang merujuk 
pada  nilai-nilai  dasar  demokrasi  (aspek  substantif)  yang  merefleksikan  nilai-nilai 
moralitas,  keadilan,  reasonableness  dan  itikad  baik  (good  faith).  Keseluruhan  proses 6

pengisian  tersebut  harus  didasarkan  pada  pemahaman  utuh:  bukan  sekedar  memilih 
judge,  melainkan ide penciptaan justice.  Dengan demikian, integritas hakim akan selalu 
bisa  terjaga  dan  memiliki  fungsi-fungsi  yang  lebih  banyak  berkontribusi  dalam 
kemandirian kekuasaan kehakiman. 

Dalam konteks integritas hakim di atas, kami memberi dukungan kepada PTUN Jakarta 
Pusat  sekaligus  memberikan  pertimbangan  pemikiran-pemikiran  dari  para  akademisi 
terkait.   

PREMIS ALASAN DAN DASAR GUGATAN 
(PENGGUGAT, Dr. Binsar M. Gultom, SH, SE, MH.)

 Aharon Barok, The Judge in A Democracy, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2006, 6

hlm 24.
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1. Premis alasan dan dasar gugatan Binsar M. Gultorm adalah sebagai berikut; 

(1) Penggugat  berpendapat  bahwa  telah  terjadi  pergeseran  makna  bunyi  pasal 
dalam UU (maksud, Pasal 7 UU MA) yang tadinya semua warga negara yang 
memiliki persyaratan berumur 45 tahun, memiliki pengalaman paling sedikit 20 
tahun dan berijazah doc

(2) Doktor dan magister di  bidang hukum menjadi Calon Hakim Agung, namun 
setelah  pasca  Putusan  No.  53  Tahun  2016  maka  tidak  bisa  lagi  ketentuan 
tersebut diterapkan,  akan tetapi  harus memiliki  keahlian khusus di  bidang 
hukum tertentu, dan keahlian khusus di bidang tertentu itu lagi dan sedang 
dibutuhkan  oleh  Mahkamah  Agung;  (huruf  tebal  dan  garis  bawah  dari 
penggugat)

2. Penggugat berpendapat Pasal 7 huruf b butir 3 UU MA c.q Putusan MK No. 53 Tahun 
2016  tersebut  sesungguhnya  telah  menjelaskan  bahwa  wajibnya  tergugat  (KY) 
mempedomani kebutuhan Hakim Agung semata sebagai user atau pengguna…

3. Penggugat berpendapat bahwa dalam  rangka menindaklanjuti Putusan MK No. 53 
Tahun 2016 yang telah memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 7 huruf b butir 3 
UU MA,  Mahkamah Agung melalui  Surat  Wakil  Ketua  Mahkamah Agung Bidang 
Yudisial No. 4 Tahun 2018 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung telah 
mengirim surat kepada Komisi Yudisial (Tergugat)…

4. Bahwa isi surat permintaan Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung dari Wakil 
Ketua  Mahkamah  Agung  tersebut  pada  pokoknya  supaya  Komisi  Yudisial  selaku 
Tergugat menyeleksi CHA sebanyak 7 orang hakim agung yang berasal dari hakim 
karir dan 1 orang hakim agung  TUN khusus Pajak yang berasal dari hakim karir/
umum.

5. Intinya, menurut penilaian Penggugat, dalam praktiknya Tergugat (KY) terlah secara 
terang-terangan tidak menaati  undang-undang yang berlaku yaotu Pasal 7 huruf b 
butir 3 UU MA c.q Putusan MK No, 53 Tahun 2016 dan Surat  Permintaan Wakil Ketua 
MA No. 4 Tahun 2018 tersebut. Sebagai bukti masih menerima CHA Non Karir dengan 
menerbitkan,  

• Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon  Hakim Agung RI Tahun 2018 No. 
07/PENG/PIM/RH.01.02/09/2018 (selanjutnya disebut objek sengketa KTUN I) 
dan 
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• Pengumuman Hasil Seleksi Tahap II Kualitas Calon  Hakim Agung RI Tahun 2018 
No.07/PENG/PIM/RH.01.03/10/2018 (objek sengketa KTUN II).

6. Objek sengketa KTUN I dan KTUN II yang telah memasukan CHA non karir sehingga 
bersaing/berkompetisi  dengan penggugat  dan seluruh hakim karir  lainnya,  dinilai 
penggugat tidak sah karenanya batal demi hukum.

PERTIMBANGAN ASPEK FORMIL ATAS GUGATAN

1. Pengumuman Komisi Yudisial sebagai KTUN?

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986, dapat 
disimpulkan  yang  dapat  menjadi  objek  gugatan  dalam  sengketa  Tata  Usaha  Negara 
adalah:

1. Keputusan Tata Usaha Negara
“suatu  penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha 
Negara  yang  berisi  tindakan  Hukum  Tata  Usaha  Negara  berdasarkan  Peraturan 
perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang 
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.” 
(Pasal 1 angka 3 UU no. 5 tahun 1986).

2. Obyek Gugatan 
Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 jo. Pasal 1 angka 3 dan 
4 UU No. 5 Tahun 1986, jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 dapat disimpulkan 
menjadi obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata 
Usaha Negara, 
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan 
oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha 
negara  yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang 
bersifat  konkret,  individual  dan  final  yang  menimbulkan  akibat  hukum  bagi 
seseorang atau badan hukum perdata.” 

Obyek  gugatan  menyebutkan  dalam  Pengumuman  No.07/PENG/PIM/RH.
01.03/10/2018 tertulis: 

Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia,  berdasarkan  keputusan  rapat  pleno 
Komisi  Yudisial  tanggal  9  Oktober  2018,  mengumumkan  nama-nama Calon 
Hakim Agung yang lulus seleksi tahap II (kualitas).
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Frasa ‘berdasarkan keputusan rapat’ memiliki konsekuensi atau akibat hukum, sementara 
‘pengumuman’ sifatnya lebih pada pemberian informasi kepada publik (pemberitahuan, 
bekendmaking). Karena produk ‘pengumuman’ tidak memiliki akibat hukum, maka tidak 
tepat menyebutkan dua obyek gugatan TUN in casu menempatkan obyek tersebut sebagai 
KTUN. 

Dalam  suatu  proses  pengumuman  yang  dilakukan  oleh  Komisi  Yudisial,  pun  belum 
bersifat final dalam proses seleksi, mengingat masih ada tahapan proses dan keputusan 
berikutnya yang merekomendasikan nama-nama hasil seleksi kepada DPR.  

2. Error in Objecto dan Wewenang PTUN Menguji Wewenang KY 

Obyek gugatan TUN ini ditujukan pada hasil seleksi kualitas calon Hakim Agung, yang 
bentuknya ‘pengumuman’ TUN, bukan ‘keputusan’. 

Gugatan  dialamatkan  pada  hasil  seleksi  kualitas  calon  Hakim  Agung,  namun  poin 
keberatan  dari  Penggugat  adalah  soal  dimasukkannya  (atau  tetap  dibukanya)  jalur 
pendaftaran Calon Hakim Agung dari unsur non-karier, sebagaimana menggunakan tafsir 
atas  ratio  decidendi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  53/PUU-XIV/2016  dan  Surat 
Permintaan Kebutuhan Hakim Agung dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non 
Yudisial  Nomor  4/WKMA.NY/7/2018,  tanggal  20  Juli  2018  tentang  Pengisian 
Kekosongan Jabatan Hakim Agung. 

Hal  yang  keliru  secara  obyek  gugatan  (Error  in  objecto),  terjadi  ketika  Penggugat 
mengajukan gugatan kepada Komisi Yudisial dengan objek gugatan KTUN 1 dan KTUN 2 
karena menganggap objek gugatan a quo merupakan penetapan tertulis KYRI yang berisi 
tindakan  administrasi  dimasukkannya  calon  Hakim  Agung  dari  jalur  non  karir  pada 
kamar yang tidak menjadi kebutuhan Mahkamah Agung (gugatan hlm 3 angka 3), serta 
dianggap  merugikan  diri  Penggugat.  Sementara,  tindakan  hukum  Komisi  Yudisial 
menerima pengusulan calon Hakim Agung dari jalur non karir dilakukan melalui rapat 
pleno  Hari  Rabu,  tanggal  1  Agustus  2018  yang  kemudian  diumumkan  dengan 
Pengumuman No  06/Peng/PIM/RH.01.02/08/2018. 

Sekalipun  berkaitan,  namun  legalitas  ‘KTUN’  (Pengumuman  TUN)  yang  digugat, 
obyeknya keliru secara formil (Error in objecto). 
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Berdasarkan kedua poin di atas, sesungguhnya gugatan Penggugat Dr. Binsar M. Gultom, 
SH, SE, MH., tidak tepat untuk dilanjutkan atau dapat dinyatakan ‘gugatan tidak dapat 
diterima', karena aspek formil tersebut. 

Bilamana  keberatan  atas  tetap  dibukanya  jalur  Calon  Hakim Agung Non-Karier  yang 
dilakukan oleh Komisi Yudisial, seharusnya, 
1. Pihak  yang  memiliki  legal  standing  atas  proses  seleksi  tersebut  adalah  Mahkamah 

Agung, dan 
2. Bukan wewenang PTUN untuk menyelesaikan keberatan proses seleksi yang menjadi 

wewenang konstitusional Komisi Yudisial tersebut, melainkan Mahkamah Konstitusi, 
sebagaimana  mandat  pasal  24C  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik 
Indonesia,  “Mahkamah Konstitusi  berwenang mengadili  pada tingkat  pertama dan 
terakhir  yang  putusannya  bersifat  final….memutus  sengketa  kewenangan  lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar…”

PERTIMBANGAN ASPEK MATERIIL ATAS GUGATAN

1. Konflik Kepentingan, Nemo Judex in Causa Sua

Di satu sisi,  pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,  mengadili,  dan memutus 
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, 
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (asas Ius Curia Novit). Maksudnya, 
hakim sebagai organ pengadilan diasumsikan memahami (segala) hukum.  Oleh karena 
itu, harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan 
kepadanya.    Apabila  hakim dalam memberi  pelayanan menyelesaikan sengketa,  tidak 
menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus 
perkara. 

Di sisi lain, gugatan Binsar M. Gultom secara tidak langsung mengundang para hakim 
PTUN berpotensi melanggar prinsip utama peradilan, “Nemo judex in Causa Sua”, yakni 
hakim  tidak  boleh  menjadi  hakim  untuk  perkaranya  (kepentingannya)  sendiri.  Meski 
hakim PTUN yang mengadili perkara ini tidak sedang mencalonkan diri sebagai CHA,  
statusnya  yang  melekat  sebagai  hakim  karir  dengan  sendirinya  juga  berkepentingan 
dengan kasus atau perkara itu sendiri. 

Dengan kata lain, konflik kepentingannya, hakim yang memeriksa putusan ini adalah 
hakim karir,yang berarti secara tidak langsung berkepentingan. 
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Secara etik,  tentu saja para hakim yang memeriksa perkara tersebut rentan melanggar 
Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim  (KEPPH),  yakni  Prinsip  Ketiga  Kode  Etik 
Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) tentang Berperilaku Arif dan Bijaksana. Prinsip itu 
kemudian  diturunkan  dalam  poin  ketiga  yang  berbunyi,  “Hakim  dilarang  mengadili 
perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu 
pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki  kepentingan dengan perkara 
tersebut.”  Logikanya,  apabila  ada  unsur  kepentingan  anggota  keluarga  saja  dilarang, 
maka terlebih lagi dalam perkara ini, tentu tidak mudah untuk mengatakan bahwa majelis 
hakim yang mengadili dalam perkara ini yang mana adalah juga hakim karir benar-benar 
steril dari konflik kepentingan.

Dalam posisi dilematis ini, hakim tetap memeriksa perkara ini tapi jika terbersit konflik 
kepentingan maka wajib mengundurkan diri dari majelis hakim. 

2. “Gagal Paham” Ratio Decidendi Putusan MK

Dalam alasan dan dasar gugatan PTUN (lihat gugatan PTUN Binsar Gultom hlm. 11), 
Penggugat  kembali  mengutip  kalimat  permohonannya  sendiri  (Binsar  Gultom)  yang 
pernah disampaikan sewaktu mengajukan permohonan uji materi UU No. 3 Tahun 2009 
(selanjutnya disebut UU MA) di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

“…bahwa calon  hakim agung diutamakan dari  profesi  hakim karier,  kemudian 
untuk  kebutuhan  tertentu  dapat  berasal  dari  jalur  non-karier  (bukan  hakim). 
Mestinya  kebutuhan  tertentu  dari  jalur  “non  karier”  itu  baru  diperlukan,  jika 
mereka memiliki kepakaran/keahlian hukum tertentu.” (lihat,  Putusan MK No. 53 
Tahun 2016 hlm. 11 dan gugatan PTUN Binsar Gultom hlm. 87-88).

Padahal Ratio Decidendi 3.9.2  Putusan MK No. 53 Tahun 2016  menolak  permohonan 
penggugat yang menginginkan calon hakim agung diutamakan dari profesi hakim karier 
sebagai berikut;

“Bahwa  Pasal  6B  ayat  (2)  UU  3/2009  menyatakan,  “Selain  calon  hakim  agung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  calon hakim agung juga berasal  dari  non-karier”. 
Apabila  ditelusuri  dari  sejarah  perkembangan  proses  pengisian  Hakim  Agung, 
dibukanya kesempatan calon Hakim Agung melalui jalur yang bukan berasal dari 
hakim karier (yaitu calon Hakim Agung dari jalur non-karier) merupakan bagian 
dan  sekaligus  kelanjutan  dari  desain  besar  (grand  design)  reformasi  mendasar 
pemegang  kekuasaan  kehakiman,  khususnya  reformasi  di  Mahkamah  Agung. 
Penjelasan Pasal 6B ayat (1) UU 3/2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 
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“calon hakim agung yang berasal  dari  hakim karier”  adalah  “calon hakim agung yang 
berstatus  aktif  sebagai  hakim  pada  badan  peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah 
Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung”.  Sementara itu, Penjelasan Pasal 6B 
ayat (2) UU 3/2009 menyatakan, “yang dimaksud dengan “calon hakim agung yang 
juga berasal dari non-karier” adalah “calon hakim agung yang berasal dari luar lingkungan 
badan peradilan”. Perihal keduanya, penyebutan “karier” dan “non-karier” dalam 
UU  3/2009  merupakan  istilah  atau  terminologi  yang  digunakan  dalam  proses 
pengajuan atau seleksi calon Hakim Agung. Menurut Mahkamah, pembedaan asal 
calon  dalam  proses  seleksi  ditujukan  untuk  memberikan  kesempatan  terhadap 
calon Hakim Agung yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan di bawah 
Mahkamah Agung. Perluasan kesempatan dalam proses perekrutan calon Hakim 
Agung tersebut di antaranya dimaksudkan guna memperkaya calon sehingga tidak 
hanya terbuka bagi  mereka yang sejak semula telah berkarier  sebagai  hakim di 
jenjang pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena penyebutan karier 
dan/atau non-karier hanya untuk pintu masuk pada proses pencalonan sehingga 
pengelompokan yang didasarkan pada penyebutan tersebut hilang atau tidak lagi 
digunakan  setelah  calon  terpilih  dan  diambil  sumpah  sebagai  Hakim  Agung. 
Menghilangkan  penyebutan  tersebut  penting  untuk  menghindari  kemungkinan 
pengelompokan Hakim Agung berdasarkan pintu masuk yang disediakan Undang- 
Undang setelah calon terpilih dan diambil sumpahnya sebagai Hakim Agung.” 

Putusan MK tidak hanya meneguhkan keberadaan hakim karir dan hakim-non karir yang 
diatur dalam Pasal 6B UU MA, melainkan juga menjernihkan keberadaan hakim non-karir 
tidak semata-mata pelengkap, juga merupakan bagian dari kelanjutan agenda reformasi 
peradilan. 

Argumentasi bahwa kualitas hakim non-karir pasti lebih lemah dibanding hakim karir, 
terlalu menggeneralisasi dan mensimplifikasi persoalan. Hal itu terlihat dari masuknya 
sejumlah Hakim Agung non-karir,  seperti  Wirjono Prodjodikoro,  Bagir  Manan,  Artidjo 
Alkostar,  Komariah  Emong  Sapardja  dan  sejumlah  hakim  non-karir  lainnya,  terbukti 
melahirkan putusan-putusan yang berkualitas dan memperkuat marwah MA.

Penyebutan karir dan/atau non-karir hanya untuk pintu masuk pada proses pencalonan 
sehingga pengelompokan yang didasarkan pada penyebutan tersebut hilang atau tidak 
lagi digunakan setelah calon terpilih dan diambil sumpah sebagai Hakim Agung.

Gugatan  Binsar  M.  Gulltom  ke  PTUN  sekilas  sepertinya  sama  dengan  gugatan  pada 
umumnya yang biasa dilakukan oleh warga negara, tetapi apabila dicermati, jika gugatan 
itu dikabulkan implikasnya sangat  dalam bagi  masa depan reformasi  peradilan,  yakni 
menutup akses calon orang-orang berkualitas dan berkompeten di luar hakim karir untuk 
mengabdi  sebagai  hakim  agung.  Padahal,  ketidaklulusan  Penggugat,  sebagaimana 
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keterangan  saksi  fakta  (Tim  Pansel)  dipersidangan,  bukan  disebabkan  berkompetisi 
dengan hakim non karir,  melainkan karena gagal  berkompetisi  dengan dirinya sendiri 
untuk bisa mencapai nilai batas kelulusan seleksi kualitas.

Ada  kekeliruan  persepsi,  bahwa  hakim  agung  dikira  sebagai  jenjang  karir  bagi  para 
hakim. Apa yang disebut jenjang Hakim Karir pada dasarnya hingga sampai hakim tinggi. 
Sementara  jabatan  Hakim  Agung  bukan  jabatan  karir,  itulah  mengapa  terbuka  untuk 
publik  yang  memenuhi  syarat,  dipilih  melalui  seleksi  yang  melibatkan  institusi 
independen dan partisipasi publik.

2. Reduksi Tafsir Ratio Decidendi

Putusan MK No.  53/PUU-VII/ 2016 dalam Ratio Decidendi  (3.9.3)  yang menjadi  dalil 
gugatan penggugat dalam perkara PTUN. Apabila Ratio Decidendi “direduksi” dengan 
cara menekankan pada bagian tertentu maka seolah-olah seleksi calon hakim agung dari 
jalur non karir oleh KY bertentangan dengan ratio decidendi tersebut. Bahkan, reduksionis 
itu menyebabkan Ratio Decidendi itu seolah-olah bertentangan dengan Amar Putusan MK 
itu  sendiri.  Padahal  Ratio  Decidendi  itu  adalah  alasan-alasan  atau  pertimbangan-
pertimbangan yang digunakan hakim untuk sampai pada amar putusannya.

Untuk itu, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Ratio Decidendi  3.9.3 perlu dibaca 
secara  sistematis  (misalnya,  berelasi  dengan  Ratio  Decidendi  3.9.2)  dan  untuk 
memperjelas disandingkan dengan Petitum Penggugat karena Ratio Decidendi 3.9.3 itu 
esensinya  menolak  sebagian  Petitum  pemohon  (Binsar  Gultom)  yang  menginginkan 
syarat CHA dari non-karir diperjelas dan dirinci antara lain“…memiliki keahlian khusus 
di  bidang  hukum  tertentu  seperti:  ahli  money  laundering,  perbankan,  perpajakan, 
hukum bisnis, hukum lingkungan dan atau Hak Asasi Manusia (HAM), dan lain-lain.” 

Kutipan Petitum Pemohon/Penggugat (lihat, hal 30 dan 31 Putusan MK ):

“Menyatakan Pasal 7 huruf b butir No. (1) angka 4 butir No. (2) dan butir (3) UU 
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1985  tentang  Mahkamah  Agung  bertentangan  dengan  Undang-  Undang  Dasar 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum 
mengikat  sepanjang  frasa:  “berusia  minimal  45  (empat  puluh  lima)  tahun, 
berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum minimal 20 (dua 
puluh) tahun dan berijazah Doktor Ilmu Hukum, jika tidak dimaknai: (1) berusia 
minimal  55  (lima  puluh  lima)  Tahun,  (2)  berpengalaman dalam profesi  hukum 
dan/atau  akademisi  hukum  minimal  25  (dua  puluh  lima)  tahun,  memiliki 
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pendidikan gelar minimal Doktor Ilmu Hukum, dengan syarat memiliki keahlian 
khusus  di  bidang hukum tertentu  seperti:  ahli  money  laundering,  perbankan, 
perpajakan,  hukum  bisnis,  hukum  lingkungan  dan  atau  Hak  Asasi  Manusia 
(HAM), dan lain-lain.”

Kutipan Ratio Decidendi MK (3.9.3):

Bahwa apabila dibaca Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 5/2004 tentang Perubahan 
Pertama Atas UU 14/1985, kesempatan diangkat menjadi Hakim Agung dari jalur 
bukan hakim karier (non-karier) terikat/tunduk pada frasa “apabila dibutuhkan”. 
Dalam hal ini,  UU 5/2004 sama sekali  tidak mengatur dan menjelaskan kondisi 
atau  persyaratan  latar  belakang  kekhususan  atau  keahlian  bidang  hukum yang 
diperlukan untuk memenuhi frasa “apabila dibutuhkan” tersebut. Bahkan, ketika 
UU  14/1985  diubah  untuk  kedua  kalinya  dengan  UU  3/2009  para  pembentuk 
undang-undang pun tidak memberikan pengaturan atau penjelasan ihwal kondisi 
apakah yang seharusnya diperlukan untuk memenuhi frasa “apabila dibutuhkan” 
tersebut.  Dengan  membaca  perkembangan  sejarah  pengaturan  kemungkinan 
pengangkatan  Hakim  Agung  yang  berasal  dari  jalur  non-  karier  tersebut, 
Mahkamah berpendapat bahwa frasa “apabila dibutuhkan” tersebut menunjukkan 
fleksibilitas  pembentuk undang-undang terhadap kebutuhan calon  yang berasal 
dari  jalur  non-karier  yang sangat  mungkin berbeda dari  waktu ke waktu.  Oleh 
karena  itu,  apabila  latar  belakang  kekhususan  bidang  hukum  yang  diperlukan 
tersebut dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang, fleksibilitasnya menjadi 
kehilangan  makna  dan  sangat  mungkin  tidak  mampu  menjawab  kebutuhan 
perekrutan calon Hakim Agung dari jalur non-karier di Mahkamah Agung. 

Bahwa dengan adanya proses pengisian Hakim Agung sebagaimana diatur 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’; dan Pasal 24B ayat (1) 
UUD  1945  menyatakan,  “Komisi  Yudisial  bersifat  mandiri  yang  berwenang 
mengusulkan pengangkatan hakim agung...”, frasa “apabila dibutuhkan” termasuk 
wilayah Komisi  Yudisial  untuk memberikan pembatasan atas  kebutuhan Hakim 
Agung yang dalam setiap proses perekrutan calon Hakim Agung dari jalur non-
karier.  Kebutuhan  dimaksud  harus  mempedomani  daftar  kebutuhan  dari 
Mahkamah Agung.  Bagaimanapun,  dalam posisi  sebagai  pemakai  (user)  Hakim 
Agung,  Mahkamah  Agung  tentu  lebih  memahami  setiap  kebutuhan  dalam 
pengisian  Hakim  Agung  terutama  dari  jalur  non-karier.  Bahwa  dengan  tidak 
dicantumkannya norma dan ayat bagi calon dari jalur “non-karier” secara rinci di 
bidang hukum tertentu, seperti ahli di bidang hukum money laundering, perpajakan, 
perbankan, hukum bisnis, hukum lingkungan, dan atau hukum Hak Asasi Manusia 
dan  lain-lain  sebagaimana  didalilkan  para  Pemohon merupakan  persoalan  atau 
masalah konstitusional adalah tidak tepat. Sebagai salah satu jalur alternatif dan 
dengan  maksud menyesuaikan  dengan  perkembangan  kebutuhan  hakim dalam 
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penanganan perkara di Mahkamah Agung, memberi batasan secara rinci dengan 
maksud menjelaskan frasa “apabila dibutuhkan” baik dengan melalui perumusan 
norma  hukum  oleh  pembentuk  undang-undang  maupun  melalui  pemberian 
pemaknaan baru melalui putusan Mahkamah Konstitusi akan mendegradasi dan 
sekaligus  membatasi  maksud  dan  makna  hakiki  frasa  “apabila  dibutuhkan” 
tersebut; 

Bahwa  meskipun  menentukan  secara  rinci  latar  belakang  pengetahuan  hukum 
seperti ahli bidang hukum money laundering, perpajakan, perbankan, hukum bisnis, 
hukum lingkungan, dan/atau hukum Hak Asasi Manusia dan lain-lain yang harus 
dimiliki  oleh calon Hakim Agung yang berasal dari  jalur non-karier tidak perlu 
dinyatakan secara eksplisit,  tidak berarti  menambahkan frasa yang lebih umum 
tidak  diperlukan.  Dalam  hal  ini,  penambahan  frasa  “bidang  hukum  tertentu” 
menjadi  penting  dengan  maksud  membedakan  calon  Hakim  Agung  dari  jalur 
karier  dengan  calon  Hakim  Agung  dari  jalur  non-karier.  Dengan  demikian, 
permohonan  para  Pemohon  sepanjang  berkenaan  dengan  frasa  “apabila 
dibutuhkan”  beralasan  untuk  sebagian  yaitu  sepanjang  frasa  tersebut  tidak 
dimaknai “keahlian di bidang hukum tertentu” namun tidak perlu merinci secara 
jelas dan ketat bidang hukum yang diperlukan bagi calon Hakim Agung dari jalur 
non-karier sehingga nantinya pada saat pengisian calon hakim dari jalur non-karier, 
Mahkamah  Agung  harus  menentukan  latar  belakang  keahlian  bidang  hukum 
tertentu sesuai dengan kebutuhan Mahkamah Agung yang disampaikan kepada 
Komisi  Yudisial.  Hal  demikian  juga  harus  menjadi  dasar  penolakan  atau 
penerimaan calon Hakim Agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat.” 

Ratio  Decidendi  3.9.3  ni  tidak  muncul  seluruhnya  dalam  bagian  Amar  Putusan  MK.  
Sementara salah satu bunyi Amar Putusan MK:

Menyatakan Pasal 7 huruf b butir 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  dan  tidak  mempunyai 
kekuatan hukum mengikat  secara bersyarat  sepanjang tidak dimaknai  berijazah 
doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu 
dengan  dasar  sarjana  hukum  atau  sarjana  lain  yang  mempunyai  keahlian  di 
bidang hukum; 

Kembali  ke  Ratio  Decidendi  3.9.3  yang  berbunyi  “Kebutuhan  dimaksud  harus 
mempedomani daftar kebutuhan dari  Mahkamah Agung. Bagaimanapun, dalam posisi 
sebagai pemakai (user) Hakim Agung, Mahkamah Agung tentu lebih memahami setiap 
kebutuhan  dalam  pengisian  Hakim  Agung  terutama  dari  jalur  non-karier”,  menurut 
Penggugat (lihat gugatan TUN Penggugat hlm 24 point 16 dan 17),  berhubungan erat 
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dengan Surat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial yang akan dibahas secara khusus dibawah 
ini. 

3.  Surat Wakil Ketua MA

Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2018 (sebagaimana juga dikutip dalam 
gugatan dan replik Binsar Gultom) perihal  Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung. 
Dalam surat tersebut, ada “permintaan khusus” dari MA bahwa MA membutuhkan agar 7 
dari  8  hakim agung direkrut  dari  hakim karir  (hanya hakim TUN khusus Pajak yang 
berasal dari hakim karir/umum).    Surat tersebut menimbulkan interpretasi bahwa MA 
seolah-olah “menginstruksikan” KY untuk melakukan rekrutmen dan seleksi calon hakim 
agung mengutamakan dari  jalur  karir  dibanding calon dari  non-karir.   Itulah mengapa 
penggugat  Binsar  M.  Gulltom   dalam  dalil  gugatannya  mengacu  surat   Wakil  Ketua 
Mahkamah Agung (lihat gugatan Penggugat hlm 24 point 16 )  sebagai berikut:

“Bahwa ketidakpatuhan tergugat pada proses seleksi 2017-2018 itu terjadi kembali pada 
proses seleksi tahun 2018, (periode sekarang) dalam kasus a quo masih tetap saja Tergugat 
melakukan pelanggaran hukum terhadap Pasal 7 huruf b butir 3 UU MA c.q Putusan MA 
No.  53 Tahun 2016 dan Surat  Permintaan Wakil  Ketua MA No.  4  Tahun 2018,  Perihal 
Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung, hingga Penggugat mengajukan gugatan ini 
kepada Komisi Yudisial selaku Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.”

Menurut  kami,  surat  Wakil  Ketua  Mahkamah  Agung  tersebut   adalah  bukan  norma, 
melainkan sebagai “pemberitahuan” dari Mahkamah Agung mengenai pengisian Hakim 
Agung.  (lihat  juga,  Pasal  14  ayat  (3)  UU No.  18  Tahun 2011  tentang  Perubahan  Atas 
Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial).

Surat  Wakil  Ketua  Mahkamah Agung tersebut  yang menjadi  dalil  gugatan penggugat 
(Binsar Gultom) adalah keliru karena surat tersebut hanya bersifat pedoman informatif 
 dari user dan bukan norma atau instruksi kepada bawahannya yang bersifat imperatif 
dan mengikat Komisi Yudisial selaku lembaga negara independen. Lagi pula, penjabaran 
konkrit  dari  frasa  “sesuai  kebutuhan”  dalam  proses  seleksi  seharusnya  lebih 
mempertimbangkan,  mengutamakan,  dan  memilih  individu  tertentu  yang  memiliki 
kriteria keahlian substantif tertentu yang dibutuhkan sebagaimana Putusan MK No. 53 
Tahun 2016, bukan direduksi sekedar soal kriteria asal dan mempertajam dikotomi hakim 
karir dan non-karir semata. 
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Oleh karena Surat Wakil Ketua MA itu bukan norma, maka tidak menentukan sah atau 
cacatnya keputusan KY dalam objek sengketa I dan II. 

Sebagai  data  tambahan,  sejak  pertama  kali  dilaksanakannya  penerimaan  calon  hakim 
agung pada tahun 2006, KY telah melaksanakan 16 kali seleksi CHA. Dari keseluruhan 
seleksi tersebut telah dihasilkan total 58 hakim agung, 44 hakim berasal dari jalur karier 
dan 14 hakim berasal dari jalur  non-karier. (Data Seleksi CHA KY, Maret 2019). Jika dilihat 
dari rasio asal calon hakim agung ini, 76% masih didominasi oleh hakim karir. Artinya, 
dapat dikatakan keinginan MA yang lebih menghendaki hakim karir pada dasarnya telah 
dipenuhi dalam seleksi CHA.

Perbandingan Hasil Seleksi Hakim Agung Jalur Karir dan Non-Karir

"

Rekrutmen  dan  seleksi  calon  hakim  agung  perlu  diletakkan  dalam  ranah  kekuasaan 
lembaga  tinggi  negara  yang  berdasarkan  konstitusi.  Mahkamah  Agung  mengajukan 
pemberitahuan kebutuhan hakim agung sesuai dengan kriteria substantif  tertentu, dan 
Komisi Yudisial sebagai lembaga yang independen dan berwenang dalam mengusulkan 
pengangkatan  hakim  agung.  Seleksi  calon  hakim  agung  oleh  KY (dengan  melibatkan 
partisipasi  masyarakat)  merupakan suatu cara menjamin akuntabilitas  sehingga proses 
seleksi  tidak hanya dilakukan oleh lembaga peradilan itu sendiri  dan calonnya hanya 
berasal dari lingkungan peradilan itu sendiri. 

Komisi  Yudisial  sebagai  pemilik  kewenangan  atributif  seleksi  hakim  agung  yang 
diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945.  Sebagai  lembaga  yang  mandiri, 
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keputusan KY untuk tetap menerima calon hakim agung dari jalur non-karir harus dinilai 
sebagai  pengejawatahan  dari  kewenangan  konstitusionalitas.  Pasal  24A Ayat  (3)  UUD 
1945  menyatakan,   calon  hakim  agung  diusulkan  KY  kepada  DPR  untuk  mendapatkan 
persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. Kemudian, Pasal 24B 
Ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan,   KY  bersifat  mandiri  yang  berwenang  mengusulkan 
pengangkatan  hakim  agung  dan  mempunyai  wewenang  lain  dalam  rangka  menjaga  dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kalau pun Putusan MK mengharuskan proses rekrutmen hakim non karir mempedomani 
daftar kebutuhan Hakim Agung sesuai kebutuhan kamar di MA, karena KY mempunyai 
kewenangan atributif yang diberikan konstitusi untuk seleksi CHA, maka jalan keluarnya 
perlu  dibuat  peraturan  bersama  antara  MA dan  KY  sebagai  pelaksanaan  dari  Rasio 
Decidendi  Putusan  MK.  Atau,  jika  tidak  menemukan  titik  temu,  para  pihak  dapat 
meminta fatwa atau semacam klarifikasi MK atas “kekaburan” Putusan MK No. 53  Tahun 
2016 tersebut.  Tentu, bukan dengan penyelesaian di PTUN dimana hakim PTUN yang 
kemudian memutus perbedaan tafsir antara Penggugat, MA, dan KY atas Ratio Decidendi 
dan Amar Putusan MK.

4. Relevansi AAUPB 

AAUPB menjadi relevan apabila KY melakukan diskresi dalam seleksi CHA. Tetapi dalam 
konteks  ini,  KY melakukan  proses  seleksi  CHA dan  menerbitkan  Pengumuman Hasil 
Seleksi  Administrasi  Calon    Hakim  Agung  RI  Tahun  2018  No.  07/PENG/PIM/RH.
01.02/09/2018 dan Pengumuman Hasil Seleksi Tahap II (Kualitas) Calon   Hakim Agung 
RI  Tahun  2018  No.07/PENG/PIM/RH.01.03/10/2018,  berdasarkan  norma  peraturan 
perundangan  yakni  pasal  7  UU  No.  3  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Perubahan Kedua 
UU MA tersebut memberikan peluang kepada hakim non-karir untuk mengikuti seleksi. 
 
Penggunaan  AAUPB  sebagai  alat  uji  terhadap  keputusan  tata  usaha  negara,  hanya 
dimungkinkan jika penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berdasarkan 
diskresi  bebas.  Diskresi  bebas,  yaitu  kebebasan  administrasi  negara  untuk  mengambil 
keputusan apa saja  asalkan tidak melampaui/ melanggar  batas-batas  yang ditetapkan 
Undang-Undang.  Persoalannya,  proses  seleksi  CHA  oleh  KY  berdasarkan  peraturan 
perundang-undangan (Konstitusi, UU MA c.q Putusan MK No 53 Tahun 2016 dan  UU 
KY),  bukan  keputusan  bebas  berdasarkan  kewenangan  diskresi.  KTUN  yang  menjadi 
objek sengketa merupakan keputusan terikat yang dikeluarkan atas dasar kewenangan 
yang diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga 
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pengujian berdasarkan AAUPB menjadi tidak relevan, melainkan harus diuji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
 
Sebaliknya, bila KY membatasi atau mendiskiminasi peluang calon hakim agung dari jalur 
non karier yang memenuhi syarat UU dalam seleksi CHA, maka tindakan pembatasan 
tersebut  justru  melanggar  asas  AAUPB  yaitu  asas  ketidakberpihakan  (non 
diskriminasi). Bahkan lebih dalam lagi, melanggar mandat konstitusi.
 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Demikian amici  curiae  dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam 
rangka  menegakkan  integritas  hakim  dan  marwah  kekuasaan  kehakiman.  Kami 
berpendapat  bahwa gugatan dalam Perkara  Nomor 270/G./2018/PTUN-JKT,  diajukan 
oleh  PENGGUGAT,  Dr.  Binsar  M.  Gultom,  SH,  SE,  MH.,  tidak  tepat  secara  formil 
maupun secara materiil. 

Kami mendorong majelis hakim PTUN Jakarta untuk tetap berani dan yakin menegaskan 
marwah  kekuasaan  kehakiman  yang  menjadi  amanah  Undang-Undang  Dasar  Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.  

Komunikasi terkait Amici Curiae, 
• Prof. Susi Dwi Harijanti, SH., LLM., PhD. - FH UNPAD Bandung (081220073838)
• Dr. Herlambang P. Wiratraman, SH., MA. - FH UNAIR Surabaya (082140837025)
• Dr. Widodo Dwi Putro, SH., M.Hum - FH UNRAM Mataram (08814657738)
• Dr. Awaludin Marwan, SH., MA. - FH UBHARA Jakarta (082232222718)
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