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Seri Laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini 
dimaksudkan untuk memberikan analisa atau kajian-kajian terhadap isu-isu 
maupun persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hak asasi manusia, 
demokrasi, civil society, perburuhan, pertanahan dan isu-isu politik kontemporer 
serta analisis terhadap kebijakan yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh 
para pengambil kebijakan. 
 
Seri laporan YLBHI ini diterbitkan secara berkala namun tidak berdasarkan 
tenggat waktu tertentu, melainkan dikeluarkan sesuai kebutuhan terhadap suatu 
persoalan atau isu di seputar yang disebutkan diatas. 
 
YLBHI adalah lembaga non-pemerintah yang didirikan pada 28 Oktober 1970 
dengan tujuan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat – terutama kepada 
mereka yang miskin dan dimarjinalkan secara ekonomi, sosial dan politik – dan 
memperjuangkan konstitusionalisme yang belandaskan keadilan sosial dan 
kebebasan masyarakat di Indonesia. 
 
Laporan nomor ini ditulis Patra M. Zen, Tabrani Abby, Taufik Basari dan Zainal 
Abidin berdasarkan hasil-hasil pemantauan yang dilakukan Tim Montioring Seleksi 
Hakim Agung, Yayasan LBH Indonesia.  
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“MEMILIH HAKIM AGUNG TERPILIH” 
Catatan Atas Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung 

 
 
 

LAPORAN PEMANTAUAN DAN ANALISA  
PROSES SELEKSI HAKIM AGUNG 

 
 
 
Pengantar  
 
Hakim Agung adalah hakim tertinggi 
dan sebagai penjaga benteng aspirasi 
keadilan masyarakat. Mahkamah 
Agung, menjadi "court of last resort" 
dan otoritas yang final untuk 
memutuskan sebuah perkara. 
Karenanya, sayang jika bangku hakim 
agung diduduki para pencari kerja, 
petualang politik atau pengabdi 
kepentingan sekelompok orang. 
Hakim Agung yang dicari: hakim 
agung yang berdiri diatas 
kepentingan keadilan itu sendiri. 
 
Karena pemikiran tersebut, Yayasan 
LBH Indonesia merasa perlu untuk 
terlibat dan melibatkan diri dalam 
proses seleksi hakim agung yang 
dilakukan Komisi Yudisial (KY).1 
Peran Yayasan LBH Indonesia yang 
terbatas, diharapkan dapat 
berkontribusi terhadap hasil 
pemilihan hakim agung saat ini. 
Position paper ini merupakan bentuk 
pertanggungjawaban publik berkaitan 
dengan kerja pengawasan dan 
kampanye yang dilakukan Tim 
Pemantau Proses Seleksi Hakim 
Agung Yayasan LBH Indonesia2, 

                                                 
1 Lihat UU No. 22/2004 tentang Komisi 
Yudisial, Pasal 14.  
2 Tim Pemantau Proses Seleksi Hakim Agung 
ini merupakan inisiatif mandiri yang 
dilaksanakan Badan Pengurus dan Kantor-
kantor LBH di 14 Provinsi di Indonesia. 

dengan fokus proses seleksi yang 
dilakukan KY. 
 
Laporan ini akan memaparkan 
analisis proses seleksi wawancara dan 
penilaian atas 16 calon hakim agung 
yang mengikuti proses wawancara. 
Data yang menjadi sumber analisis 
adalah catatan selama proses 
pemantauan seleksi pada tahap 
wawancara dan pemberitaan media. 
Laporan ini bertujuan untuk 
memberikan masukan kepada KY, 
bahan pertimbangan bagi Komisi III 
DPR RI dan juga bagi kepentingan 
publik untuk menilai proses seleksi 
wawancara dan kualitas para calon 
hakim agung selama proses 
wawancara.  
 
Komisi Yudisial (KY) sendiri telah 
merampungkan serangkaian proses 
seleksi untuk memilih calon Hakim 
Agung dengan selesainya seleksi 
wawancara yang berlangsung pada 10 
– 15 Mei 2007. Seleksi wawancara ini 
merupakan seleksi tahap akhir 
setelah sebelumnya dilakukan seleksi 
administratif, seleksi karya ilmiah, 
seleksi kesehatan dan seleksi profile 
assessment. Sampai dengan tahap 
seleksi wawancara calon hakim agung 
yang lolos berjumlah 16 orang dengan 
latar belakang para calon sendiri 
cukup beragam diantaranya hakim 
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pada Pengadilan Agama, hakim pada 
Pengadilan Tata Usaha Negara, 
hakim pada peradilan umum, 
akademisi, pengacara, mantan jaksa. 
 
Proses selanjutnya setelah seleksi 
wawancara adalah dipilihnya para 
calon hakim agung yang kemudian 
akan diserahkan ke Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR). Pada 
seleksi pertama, 6 November 2006, 
KY telah meloloskan 6 (enam) orang 
calon hakim agung ke DPR yang 
kemudian “dikembalikan” kepada KY 
karena tidak memenuhi kuota.3  
 

Tabel 1 
Enam Bakal Calon Hakim Agung 
yang Diserahkan ke DPR, 2006 

No. Nama Latar Belakang 
1. Prof. Komariah 

emong 
Sapardjaja 

Guru Besar Universitas 
Padjadjaran 

2. Prof. Abdul 
Gani Abdullah 

Kepala Bada Pembinaan 
Hukum Nasional 
Departemen Hukum dan 
HAM 

3. Prof. Achmad 
Ali 

Guru Besar Ilmu Hukum 
Universitas Hasanuddin 

4. Bagus Sugiri  Ketua PT Palu 
5. M. Hatta Ali Direktur Jendral Badan 

Peradilan Umum dan 
Tata Usaha Negara 

6. Prof. Sanusi 
Husin 

Guru Besar Universitas 
Lampung 

Sumber:Komisi Yudisial 
 
Pasal 18 ayat 5 UU No. 22/2004 
menyatakan KY menetapkan dan 
mengajukan 3 nama calon hakim 
agung kepada DPR untuk setiap satu 
lowongan hakim agung. Mahkamah 
Agung (MA) yang saat ini 

                                                 
3 Lihat antara lain: Tempo Interaktif. 21 
November 2006. ”DPR Minta Tambah Calon 
Hakim Agung”. Teks di 
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/20
06/11/21/brk,20061121-88147,id.html; Hukum 
Online. 22 November 2006. “DPR Kembalikan 
6 Calon Hakim Agung Pilihan KY. Seleksi 
Hakim Agung 2006”. Teks di 
http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15
770&cl=Berita   

membutuhkan 6 hakim agung baru, 
maka berdasarkan pasal ini, KY 
seharusnya mengajukan 18 nama.  
 
Persoalan pemenuhan nominal hakim 
agung di Mahkamah Agung (MA) 
yang akan dipilih oleh DPR tidak 
semata-mata karena pemenuhan 
kuota tetapi harus mengedepankan 
profesionalitas, integritas dan 
kualitas para calon hakim agung 
tersebut. Maka para calon yang 
nantinya akan dipilih oleh KY dan 
kemudian diusulkan ke DPR adalah 
individu-individu yang mempunyai 
integritas, profesionalitas dan 
independensi secara personal 
(personal independence). Hal ini juga 
sesuai dengan tekad dari KY untuk 
tidak mengedepankan kuota namun 
berdasarkan kualitas.4 
 
Faktor integritas, profesional dan 
independensi ini penting sebagai 
upaya untuk menegakkan hukum 
yang berkeadilan dan berperan dalam 
melakukan reformasi peradilan di 
Indonesia yang saat ini. Sampai saat 
ini terindikasi masih maraknya 
judicial corruption dan lemahnya 
kualitas putusan para hakim agung 
menyebabkan lembaga peradilan 
semakin terpuruk.5 Dipundak para 
hakim inilah yang peran terbesar 
untuk menegakkan kembali citra 
lembaga peradilan.  
 

                                                 
4 Lihat Tempo Interaktif. 16 November 2006. 
“Seleksi Hakim Agung. Komisi Yudisial 
Pentingkan Kualitas”. Teks di 
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/20
06/11/16/brk,20061116-87862,id.html; Suara 
Karya. 21 Mei 2007. ”KY Hanya Loloskan 
Calon Terbaik”; Media Indonesia. Editorial. 
18 Mei 2007. ”Krisis Hakim Agung”. 
5 Transparency International. 2007. Global 
Corruption Report 2007. Berlin: TI., p. 17, 
14.  
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Namun demikian, berdasarkan pada 
pemantauan awal, selama proses 
seleksi wawancara yang dilakukan, 
para calon hakim agung secara umum 
tidak cukup memperlihatkan suatu 
kualitas yang diharapkan untuk 
menjadi seorang hakim agung.  
 
Para calon masih lemah dalam 
pemahaman tentang hukum dan 
peraturan perundang-undangan.6 Hal 
ini menimbulkan suatu kekhawatiran 
bahwa ke depan, jika para calon 
hakim agung ini pada akhirnya 
terpilih menjadi hakim agung tidak 
akan mampu menjawab tantangan 
penegakan hukum di Indonesia. Maka 
dari itu, penting untuk dilakukannya 
suatu assessment atas proses seleksi 
wawancara yang telah dilakukan, 
untuk memastikan bahwa para calon 
yang akan dipilih telah memenuhi 
standar untuk menjadi hakim agung.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Media Indonesia. 17 Mei 2007. “MA Butuh 
Hakim Siap Pakai”; Suara Karya. 18 Mei 
2007. “Seleksi Hakim Agung. Kualitas Calon 
Sangat Rendah”; Media Indonesia. 21 Mei 
2007. “Integritas Calon Hakim Agung Harus 
Didahulukan”; Kompas. 22 Mei 2007. 
“Peradilan. KPP Nilai Hanya Dua Calon 
Hakim Agung Bernilai Baik.”; Jawa Pos. 30 
Mei 2007. “Seleksi Hakim Agung Komisi 
Yudisial. Pilih yang Terbaik atau Isi Bangku 
Kosong?”; Detikcom. 21 Mei 2007. “KPP: 
Hanya 2 Kandidat yang Pantas Jadi Hakim 
Agung”. Teks di 
http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/
tahun/2007/bulan/05/tgl/21/time/155238/idnew
s/782922/idkanal/10  

Tabel 2 
18 Bakal Calon Hakim Agung yang 

Diserahkan ke DPR 
 

No. Nama Latar Belakang 
1 Prof. Komariah 

emong Sapardjaja 
Guru Besar 
Universitas 
Padjadjaran 

2 Drs. H. Mukhtar 
Zamzami, S.H., 
M.H. 

Pekanbaru – Riau 

3 Robert Sahala 
Gultom, S.H., M.H. 

DKI Jakarta 

4 Mahdi Soroinda 
Nasution, S.H., 
M.Hum. 

Bandung – Jabar 

5 Dr. H. Mohammad 
Soleh, S.H., M.H. 

Tanjung Karang – 
Lampung 

6 I Ketut Suradnya, 
S.H. 

Makassar – Sulsel  

7 Prof. Abdul Gani 
Abdullah  

Kepala Bada 
Pembinaan Hukum 
Nasional Departemen 
Hukum dan HAM 

8 Prof. Achmad Ali Guru Besar Ilmu 
Hukum Universitas 
Hasanuddin 

9 Bagus Sugiri  Ketua PT Palu 
10  M. Hatta Ali Direktur Jendral 

Badan Peradilan 
Umum dan Tata 
Usaha Negara 

11 Prof. Sanusi Husin Guru Besar 
Universitas Lampung 

12 Abdul Wahid Oscar, 
S.H. 

DKI Jakarta 

13 Achmad Ubbe, 
S.H., M.H., APU 

DKI Jakarta 

14 Dr. Anang Husni, 
S.H., M.S. 

Mataram – NTB 

15 Drs. H. 
Khalilurrahman, 
S.H., M.H. 

Semarang – Jateng 

16 Moh. Zaharuddin 
Utama, S.H.  

Manado – Sulut 

17 H. R. Bukaidi 
Zulkifli, S.H. 

Kendari – Sultra 

18 Prof. Dr. Sudjito, 
S.H., M.Si. 

Yogyakarta – DIY 

Sumber:Diolah dari Komisi Yudisial 
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A. Singkat tentang Proses Seleksi Calon Hakim Agung  
 
Pada 10 Februari 2007, KY 
mengumumkan 49 bakal calon hakim 
agung yang lolos seleksi administratif. 
Bagi bakal calon tersebut, diminta 
untuk menyusun karya ilmiah dengan 
judul: “Implikasi Putusan Bebas 

Kasus Korupsi dan Illegal Logging 
dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” 
dan diserahkan kepada Panitia 
Seleksi KY paling lambat pada23 
Februari 2007.  

 
Tabel 3 

Bakal Calon Hakim Agung yang Lolos Seleksi Administratif 
 

No. N A M A: PROVINSI: No. N A M A: PROVINSI: 
1 Abdul Wahid Oscar, S.H. *) DKI Jakarta 26 Moh. Zaharuddin Utama, S.H. *) DKI Jakarta 
2 Achmad Ubbe, S.H., M.H., APU DKI Jakarta 27 Mohamad Askin, S.H., Prof., Dr. *) DKI Jakarta 
3 Agus Djunaedi Iskandar, S.H., M.H., H. *) DKI Jakarta 28 Mohammad Arif, H., S.H.  SUMUT 
4 Agustinus Loto Rungngu, S.H. *) Ambon 29 Mohammad Saleh, S.H., M.H., Dr. H. Lampung 
5 Aminuddin Umar R., S.H., H. *) KALTENG 30 Muhammad Said Nisar, S.H., LL.M. SULSEL 
6 Amir Mu'allim, M.A., Prof., Dr. DI Yogyakarta 31 Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Drs. *) Riau 
7 Anang Husni, S.H., M.S., Dr. NTB 32 Mulyoto, S.H., M.Kn. *) JATENG 
8 Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Dr., H.  SULSEL 33 Nurganti Saragih, S.H., M.H. DKI Jakarta 
9 Azi Ali Tjasa, S.H., M.H., H. *) Bengkulu 34 R. Abdussalam, S.H., M.H., Prof., Dr., Drs. *) DKI Jakarta 

10 Djafni Djamal, S.H., H. SUMBAR 35 R. Bukaidi Zulkifli, S.H., H. *) SULTRA 
11 Her Basuki Sukendro, S.H.  Jambi 36 R. Joedijono, S.H. *) KALBAR 
12 I Ketut Suradnya, S.H. *) SULSEL 37 R. O. Barita Siringoringo, S.H. *) JABAR 
13 J.M.T. Simatupang, S.H., M.H. *) SULSEL 38 Resa Bayun Sarosa, S.H., M.H.  JATIM 
14 Jatinar Nababan, S.H., Prof., Dr. SUMSEL 39 Robert Sahala Gultom, S.H., M.Hum. *) DKI Jakarta 
15 Jufri Ghalib, S.H., M.H., Drs., H. *) NAD 40 Rusli Muhammad, S.H., M. H., Dr. DI Yogyakarta 
16 Khalilurrahman, S.H., M.H., Drs., H. *) JATENG 41 Sakurayati Trisna, S.H., M. H., Hj. Lampung 
17 Kimar Saragih Siadari, S.H. DKI Jakarta 42 Satri Rusad, S.H.  DKI Jakarta 
18 Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., Dr. JABAR 43 Sudarto Radyosuwarno, S.H. *) Surabaya 
19 Kornel Sianturi, S.H., M.H. *) SUMSEL 44 Sudjito, S.H., M.Si., Prof., Dr. DI Yogyakarta 
20 M. Arief Siregar, S.H., M.Sc., M.M., M.H., H. DKI Jakarta 45 Suparno, S.H. JABAR 
21 M. Arsyad Sanusi, S.H., M.H., H. *) SULTRA 46 Suwardi, S.H. *) Banten 
22 M. Zainal Imamah, S.H., M.H., Drs., H. *) JATIM 47 Syahwidad S. F. Marbun, S.H., M.Hum., Dr. DI Yogyakarta 
23 Mahdi Soroinda Nasution, S.H. DKI Jakarta 48 Tjindra Parma Wignyoprayitno, S.H., M.H. *) DKI Jakarta 
24 Maqdir Ismail, S.H., LL.M., Dr. DKI Jakarta 49 Zainuddin Ali, M.A., Prof., Dr., H. *) SULTENG 
25 Misranto, S.H., M.Hum., Dr. JATIM    

Sumber: Surat KY No. 02/PENG/P.KY/II/2007, 10 Februari 2007 

 
Seleksi penilaian karya ilimiah, karya 
profesi dalam dua tahun terakhir, dan 
legal case problem solving yang telah 
dilakukan, kemudian menghasilkan 

47 nama bakal calon hakim agung, 
dan wajib mengikuti seleksi 
kesehatan dan profile assessment. 

Tabel 4 
Bakal Calon Hakim Agung yang Lolos Seleksi Tahap II 

 

Seleksi Kesehatan Profile Assessment No. Nama Bakal Calon Hakim Agung 
Tanggal Mulai Tanggal Mulai 

1 Abdul Wahid Oscar, S.H. XX XX 2 - 3 April 2007 Pkl. 08.00 WIB 
2 Achmad Ubbe, S.H., M.H., APU 29 Maret 2007 Pkl. 08.00 WIB sda sda 
3 Agus Djunaidi Iskandar, S.H., M.H., H. XX XX sda sda 
4 Agustinus Loto Rungngu, S.H. XX XX sda sda 
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5 Aminuddin Umar R., S.H., H.  XX XX sda sda 
6 Amir Mu'allim, M.A., Prof. Dr.  29 Maret 2007 Pkl. 08.00 WIB sda sda 
7 Anang Husni, S.H., M.S., Dr.  29 Maret 2007 Pkl. 08.00 WIB sda sda 
8 Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Dr. H. XX XX sda sda 
9 Azi Ali Tjasa, S.H., M.H., H. XX XX sda sda 
10 Djafni Djamal, S.H. 29 Maret 2007 Pkl. 08.00 WIB sda sda 
11 Her Basuki Sukendro, S.H. XX XX sda sda 
12 I Ketut Suradnya, S.H. XX XX sda sda 
13 J.M.T. Simatupang, S.H.  XX XX sda sda 
14 Jatinar Nababan, S.H., Prof. Dr.  29 Maret 2007 Pkl. 08.00 WIB sda sda 
15 Jufri Ghalib, S.H., M.H., Drs. XX XX sda sda 
16 Khalilurrahman, S.H., M.H., Drs. H.  XX XX sda sda 
17 Kimar Saragih Siadari, S.H. 29 Maret 2007 Pkl. 08.00 WIB sda sda 
18 Kornel Sianturi, S.H. XX XX sda sda 
19 M. Arsyad Sanusi, S.H., M.H., H.  XX XX sda sda 
20 M. Said Nizar, S.H., LL.M. 29 Maret 2007 Pkl. 08.00 WIB sda sda 
21 M. Zainal Imamah, S.H., M.H., Drs. H. XX XX sda sda 
22 Mahdi Soroinda Nasution, S.H. 29 Maret 2007 Pkl. 08.00 WIB sda sda 
23 Maqdir Ismail, S.H., LL.M., Dr.  29 Maret 2007 Pkl. 08.00 WIB sda sda 
24 Misranto, S.H., M. Hum., Dr.  30 Maret 2007 Pkl. 08.00 WIB sda sda 
25 Moh. Zaharuddin Utama, S.H.  XX XX sda sda 
26 Mohammad Arif, S.H., H. XX XX sda sda 
27 Mohammad Saleh, S.H., M.H., Dr. H.  30 Maret 2007 Pkl. 08.00 WIB sda sda 
28 Muhammad Askin, S.H., Prof. Dr. XX XX sda sda 
29 Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Drs. H.  XX XX sda sda 
30 Mulyoto, S.H., M.Kn. XX XX sda sda 
31 Nurganti Saragih, S.H., M.H. 30 Maret 2007 Pkl. 08.00 WIB sda sda 
32 R. Abdussalam, S.H., M.H., Prof. Dr. Drs. XX XX sda sda 
33 R. Bukaidi Zulkifli, S.H., H.  XX XX sda sda 
34 R. Joedijono, S.H.  XX XX sda sda 
35 R.O. Barita Siringoringo, S.H. XX XX sda sda 
36 Resa Bayun Sarosa, S.H., M.H. XX XX sda sda 
37 Robert Sahala Gultom, S.H., M.H. XX XX sda sda 
38 Rusli Muhammad, S.H., M. H., Dr.  30 Maret 2007 Pkl. 08.00 WIB sda sda 
39 Sakurayati Trisna, S.H., M. H., Hj.  30 Maret 2007 Pkl. 08.00 WIB sda sda 
40 Satri Rusad, S.H. 30 Maret 2007 Pkl. 08.00 WIB sda sda 
41 Soedarto Radyosuwarno, S.H.  XX XX sda sda 
42 Sudjito, S.H., M.Si., Prof. Dr.  30 Maret 2007 Pkl. 08.00 WIB sda sda 
43 Suparno, S.H. XX XX sda sda 
44 Suwardi, S.H. XX XX sda sda 
45 Syahwidad S.F. Marbun, S.H., M.Hum., Dr.  30 Maret 2007 Pkl. 08.00 WIB sda sda 
46 Tjindra Parma Wignyoprayitno, S.H., M.H. XX XX sda sda 
47 Zainuddin Ali, M.A., Prof. Dr. H. XX XX sda sda 

Sumber: Surat KY No. Nomor: 03/PENG/P.KY/III/2007, 23 Maret 2007 

Pada 13 April KY mengumumkan 
hasil seleksi dan kepribadian (profile 
assessment) bakal calon hakim agung 
di media.7 Selanjutnya pada 10, 11  
                                                 
7 Kompas. 13 April 2007. 

dan 15 Mei, 16 bakal calon hakim 
agung diwawancarai oleh KY. 
Akhirnya pada 31 Mei 2007, KY 
mengumumkan 12 nama bakal calon 
hakim agung yang diserahkan ke 
DPR.
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Tabel 5 
Jadwal Wawancara Bakal Calon Hakim Agung 

No. Nama Bakal Calon Hakim Agung Hari Tanggal Waktu (WIB) 
1 Abdul Wahid Oscar, S.H. Kamis 10 Mei 2007 Pk. 09.00 – 10.30 
2 Achmad Ubbe, S.H., M.H., APU Kamis 10 Mei 2007 Pk. 10.30 – 12.00 
3 Dr. Anang Husni, S.H., M.S. Kamis 10 Mei 2007 Pk. 13.00 – 14.30 
4 I Ketut Suradnya, S.H. Kamis 10 Mei 2007 Pk. 14.30 – 16.00 
5 Drs. H. Khalilurrahman, S.H., M.H. Jum’at 11 Mei 2007 Pk. 09.00 – 10.30 
6 Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Jum’at 11 Mei 2007 Pk. 13.30 – 15.00 
7 Moh. Zaharuddin Utama, S.H.  Jum’at 11 Mei 2007 Pk. 15.00 – 16.30 
8 Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. Jum’at 11 Mei 2007 Pk. 16.30 – 18.00 
9 Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. Senin 14 Mei 2007 Pk. 09.00 – 10.30 
10 Mulyoto, S.H., M.Kn. Senin 14 Mei 2007 Pk. 10.30 – 12.00 
11 H. R. Bukaidi Zulkifli, S.H. Senin 14 Mei 2007 Pk. 13.00 – 14.30 
12 Resa Bayun Sarosa, S.H., M.H. Senin 14 Mei 2007 Pk. 14.30 – 16.00 
13 Robert Sahala Gultom, S.H., M.H. Selasa 15 Mei 2007 Pk. 09.00 – 10.30 
14 Satri Rusad, S.H. Selasa 15 Mei 2007 Pk. 10.30 – 12.00 
15 Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si. Selasa 15 Mei 2007 Pk. 13.00 – 14.30 
16 Suparno, S.H. Selasa 15 Mei 2007 Pk. 14.30 – 16.00 

       Sumber: Surat KY No. 197/P.KY/IV/2007, 16 April 2007  Perihal Jadwal  
Pelaksanaan Wawancara Bakal Calon Hakim Agung 

 
Tabel 6 

12 Bakal Calon Hakim Agung yang Diserahkan ke DPR, 2007 
No. Nama Kota 

1 I Ketut Suradnya, S.H. Makassar – Sulsel 
2 Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Bandung – Jabar 
3 Dr. H. Mohammad Soleh, S.H., M.H. Tanjung Karang – Lampung 
4 Robert Sahala Gultom, S.H., M.H. DKI Jakarta 
5 Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. Pekanbaru – Riau 
6 Abdul Wahid Oscar, S.H. DKI Jakarta 
7 Achmad Ubbe, S.H., M.H., APU DKI Jakarta 
8 Dr. Anang Husni, S.H., M.S. Mataram – NTB 
9 Drs. H. Khalilurrahman, S.H., M.H. Semarang – Jateng 

10 Moh. Zaharuddin Utama, S.H.  Manado – Sulut 
11 H. R. Bukaidi Zulkifli, S.H. Kendari – Sultra 
12 Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si. Yogyakarta – DIY 

    Sumber: Surat KY No. Nomor: 06 /PENG/P.KY/V/2007, 31 Mei 2007 
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B. Pemantauan dan Catatan atas Metode Wawancara 
 

 
Proses seleksi untuk memilih Hakim 
Agung yang diselenggarakan KY, 
merupakan seleksi kedua yang 
dilakukan oleh KY. Sebagaimana 
disebutkan diatas, seleksi kedua ini 
didasarkan untuk memenuhi 
permintaan DPR agar KY 
merekomendasikan calon hakim 
agung sesuai dengan UU. Artinya 
setelah pada tahap pertama KY 
merekomendasikan 6 calon hakim 
agung, dalam seleksi kedua ini KY 
seharusnya merekomendasikan 12 
calon hakim agung yang kemudian 
akan dipilih DPR sebanyak 6 orang 
hakim agung.  
 
Perihal pemenuhan kuota/jumlah ini 
berimplikasi pada adanya pilihan 
untuk mengedepankan kuantitas dari 
sekedar kualitas para calon. Dalam 
hal terpenuhi 12 calon dan 
mempunyai kualitas yang baik, maka 
tidak akan menjadi masalah namun 
jika ternyata calon yang berkualitas 
dan berintegritas dari hasil seleksi 
tidak mencapai 12 akan menimbulkan 
satu permasalahan baru. Disinilah 
letak posisi  dilematisnya, 
mendahulukan aspek kuantitas untuk  
terpenuhinya kuota atau 
mengedepankan kualitas dari para 
calon.  
 
Persoalan yang lain adalah proses 
pencalonan hakim agung, khususnya 
dari hakim karier yang melalui satu 
pintu yakni Mahkamah Agung. Hal 
ini menjadi persoalan karena para 
calon yang diajukan oleh MA sedari 
awal adalah calon-calon yang 
“seharusnya” sudah dianggap terbaik 
oleh MA. Pada titik itu, KY secara 
pasif hanya menerima calon-calon 
yang diajukan oleh MA. Akibat dari 
sistem satu pintu ini, tidak semua 

hakim memang berkesempatan 
mencalonkan diri untuk menjadi 
hakim agung. Namun demikian, ada 
juga calon dari hakim karier yang 
mencalonkan diri meskipun tidak 
diajukan oleh MA.  
 
Berdasarkan hal tersebut, akhirnya 
seleksi kedua KY inipun 
dilaksanakan. Pada tahap 
pendaftaran jumlah pendaftar 
sebanyak 59 calon yang yang 
diusulkan oleh MA maupun oleh 
masyarakat. Pada tahap seleksi 
administrasi calon yang lulus adalah 
49 orang yang kemudian diwajibkan 
membuat karya ilmiah.8 Seleksi 
selanjutnya adalah seleksi kesehatan 
dan kepribadian yang diikuti oleh 46 
calon kemudian menghasilkan calon 
yang lulus sebanyak 16 orang calon.  
 
Tahap wawancara adalah 16 calon 
yang terdiri dari 10 orang dari hakim 
karier dan 6 calon dari masyarakat 
(lihat  tabel). Proses seleksi 
wawancara sendiri dilakukan selama 
4 hari yakni pada tanggal 10, 11, 14 
dan 15 Mei 2007 dengan 4 calon yang 
diwawancarai setiap harinya.  
  
Latar belakang calon baik dari hakim 
karier maupun non karier cukup 
beragam diantara dari para hakim 
dari peradilan umum, peradilan Tata  
Usaha Negara, hakim peradilan 
agama, dan panitera. Sementara calon 
dari non karier terdiri dari akademisi, 
pengacara, notaris, dan mantan jaksa. 
Namun, dari keseluruhan nama-nama 
                                                 
8 Dari 49 calon Hakim Agung tersebut terdapat 
35 orang yang telah ikut seleksi sebelumnya, 
dan 14 orang baru. KY mengharuskan calon 
hakim agung baru tersebut membuat karya 
ilmiah.  
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tersebut tidak terlihat nama-nama 
yang cukup menonjol di publik terkait 
dengan keterlibatan mereka dalam 
penegakan hukum.  
 
Metode seleksi wawancara yang 
dilakukan oleh KY dengan melakukan 
pertanyaan-pertanyaan yang sangat 
luas dengan masing-masing 
pewawancara. Ruang lingkup 
pertanyaan menjadi sangat luas dan 
tidak cukup fokus, terlebih jika 
dikaitkan dengan latar belakang 
masing-masing calon. Pertanyaan 
mencakup aspek integritas, moralitas, 
pengetahuan hukum umum, asas-asas 
hukum, pengetahuan tentang 
perundang-undangan, hukum acara, 
dan pandangan para calon tentang 
reformasi peradilan dan MA. 
Pertanyaan juga seringkali dikaitkan 
dengan paper (karya ilimiah) para 
calon dan pertanyaan yang sifatnya 
konfirmasi atas informasi dan data 
dari para calon tentang harta 
kekayaan calon dan aktivitas calon 
dalam menjalankan profesinya.   
 
Metode ini ternyata mempunyai 
kelebihan dan kelemahan masing-
masing. Kelebihan dari metode akan 
menunjukkan kemampuan 
keseluruhan dari para calon mengenai 
berbagai aspek yang dianggap penting 
oleh KY untuk menjadi hakim agung. 
Sementara kelemahan metode ini 
adalah pendalaman atas expertise 
para calon karena masing-masing 
pewawancara mempunyai spesifikasi 
pertanyaan yang berbeda. Akibatnya, 
beberapa pertanyaan khususnya 
berkaitan dengan klarifikasi tentang 
kejanggalan data dan informasi dari 
para calon tidak dapat terelaborasi 
lebih jauh dan akhirnya hanya 
dinyatakan akan diklarikasi lebih 
lanjut. Kelemahan lain dari luasnya 
cakupan pertanyaan adalah 
ketidakkonsistenan pertanyaan 

terhadap para calon sehingga akan 
menyulitkan untuk menganalisa lebih 
dalam tentang kemampuan para calon 
tersebut.  
 
Berdasarkan metode tersebut 
tampaknya KY bertekad untuk 
mencari calon hakim yang 
mengetahui segala aspek hukum dan 
bukan memfokuskan pada pencarian 
hakim dengan spesifikasi tertentu. 
Akan tetapi, KY juga seringkali 
menanyakan tentang sistem kamar di 
MA dan bahkan beberapa calon 
ditanyakan akan memilih spesifikasi 
atau kamar mana jika menjadi hakim 
agung. Ketidakjelasan fokus KY ini 
sedikit banyak menyumbang pada 
kegagalan para calon untuk secara 
memadai menjawab pertanyaan yang 
diajukan selama proses wawancara. 
Bahwa harus dipahami juga bahwa 
kemungkinan besar tidak semua calon 
menguasai keseluruhan teori hukum, 
UU maupun teknis yuridis peradilan.  
 
Dapat dikatakan, terlihat KY 
menginginkan bahwa para calon 
hakim agung adalah calon-calon yang 
mempunyai kemampuan dalam 
banyak aspek, selain teknis hukum 
juga upaya reformasi peradilan dan 
reformasi di MA. Disinilah “niat baik” 
KY yang menginginkan adanya calon 
yang mempunya integritas, 
kemampuan teknis hukum yang 
memadai dan kemampuan untuk 
mereformasi peadilan dan MA 
menjadikan para calon “tergagap” 
dalam menjawab pertanyaan. 
Terlebih, seringkali pertanyaan yang 
diajukan adalah pertanyaan yang 
terkait pandangan calon tentang 
kebijakan-kebijakan MA sehingga 
jawaban yang diberikanpun terlihat 
tidak mencerminkan pandangan yang 
sesungguhnya dari para calon.  
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C. Deskripsi Umum Atas Jawaban Para Calon: Masih Standar dan Tidak 

Ada Yang Menonjol  
 
 
Selama proses seleksi wawancara, 
tidak secara jelas fokus pertanyaan 
diajukan kepada para calon dan ini 
merupakan kritik terbesar selama 
proses wawancara ini. Cukup sulit 
untuk mengklasifikasikan 
pertanyaan-pertantayaan yang 
diajukan selama proses wawancara. 
Hal ini diakibatkan, sebagaimana 
disebutkan diatas, pertanyaan yang 
diajukan sangat luas dan selama 
proses wawancara juga diakukan 
pertanyaan-pertanyaan untuk 
mengkonfirmasi karya ilmiah para 
calon dan hasil investigasi mengenai 
data para calon.  

 
Namun demikian, klasifikasi ini coba 
dilakukan bersadaskan atas beberapa 
aspek, yakni integritas calon, 
pemahaman dan pandangan calon 
tentang pemberantasan korupsi, 
pengetahuan calon tentang hak asasi 
manusia, pengetahuan dan 
pemahaman calon tentang aspek 
hukum umum, peraturan perUUan 
dan hukum acara, dan juga 
pandangan calon tentang reformasi 
hukum dan reformasi di Mahkamah 
Agung (MA). Berikut adalah deskripsi 
atas pandangan para calon selama 
proses wawancara: 

 
 

1. Aspek integritas dan profesionalitas  para calon  
 
Para calon hakim agung yang 
diwawancarai mayoritas 
menjawab pertanyaan dengan 
jawaban yang ideal tentang 
integritas hakim. Aspek-aspek ini 
menyangkut aspek kebersihan 
para calon berdasarkan track 
record-nya dimasa lalu, 
kemandirian hakim, dan aspek 
pribadi para calon.  

 
Dalam aspek integritas para calon 
ini, penting untuk menguji tentang 
latar belakang para calon 
khususnya beberapa aktivitas 
calon ketika menjalankan 
profesinya. Terdapat calon-calon 
yang tidak jelas terklarifikasi 
tentang data-data calon terkait 
dengan aktivitas calon pada masa 
lalu. Para calon ini, misalnya 
terhadap calon Resa Bayun Sarosa 
yang pernah menangani kasus di 
MA yang penuh dengan 

kejanggalan9, calon 
Khalilurrahman yang terkait 
dengan isu iuran mobil selama 
menjabat dan gelar tidak sah10, 

                                                 
9 Tentang Resa Bayun Sarosa, lihat antara 
lain: Seputar Indonesia. 15 Mei 2007. “Calon 
Hakim Pernah Jadi Terlapor”; Tempo 
Interaktif. 21 April 2007. “Empat Calon 
Hakim Agung Belum Laporkan Kekayaannya”. 
Teks di 
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/20
07/04/21/brk,20070421-98465,id.html. 
Selanjutnya rekam proses seleksi wawancara 
Resa Bayun, dapat dilihat di ICW. “Rekam 
Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung oleh 
Komisi Yudisial”. Jakarta, Mei 2007. Tim 
Monitoring Seleksi Calon Hakim Agung 2007. 
Teks di 
http://antikorupsi.org/docs/rekamproseswawan
caraseleksicalonhakimagungresabayunsarosak
y.pdf   
10 Tentang Khalilurrahman, lihat antara lain: 
Antara. 11 Mei 2007. “Calon Hakim Agung 
Tarik “Iuran” Untuk Beli Dinas”; Tempo 
Interaktif. 11 Mei 2007. “Kepala Pengadilan 
Agama Semarang Meminta Dana untuk Beli 
Mobil Dinas”. Teks di 
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dan calon Satri Rusad terkait 
dengan kejujuran dalam membuat 
karya ilmiah dan sejumlah kasus 
yang pernah ditanganinya pada 
masa lalu.11 Demikian pula, calon 
Akmad Ubbe yang menggunakan 
mobil dinas dari BPHN meskipun 
telah berpindah ke Dephukham.12 

                                                                   
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/20
07/05/11/brk,20070511-99861,id.html; 
Kompas. 12 Mei 2007. “Hakim Agung. Calon 
Miliki Gelar Tidak Sah”; Detikcom. 12 Mei 
2007. “Calon Hakim Agung Sandang Gelar 
Palsu”. Teks di 
http://jkt3.detiknews.com/index.php/detik.read/
tahun/2007/bulan/05/tgl/12/time/013155/idnew
s/779793/idkanal/10; Hukumonline. 14 Mei 
2007. “Kisah Toyota Altis dan Gelar Palsu. 
Seleksi Calon Hakim Agung”. Teks di 
http://hukumonline.com/detail.asp?id=16711&c
l=Berita; Selanjutnya rekam proses seleksi 
wawancara Khalilurrahman, dapat dilihat di 
ICW. “Rekam Seleksi Wawancara Calon 
Hakim Agung oleh Komisi Yudisial”. Jakarta, 
Mei 2007. Tim Monitoring Seleksi Calon 
Hakim Agung 2007. teks di 
http://antikorupsi.org/docs/rekamproseswawan
caraseleksicalonhakimagungkhalilurahmanky.
pdf  
11 Calon ini tidak mampu menjelaskan tentang 
istilah dalam bahasa inggris yang ada di 
makalahnya, dan akhirnya mengakui bahwa 
pembuatan makalah ini dibantu oleh rekan-
rekannya dan juga anaknya. Lihat juga 
Antara. 15 Mei 2007. “Calon Hakim Agung 
Gelagapan Ditanya Makalahnya Sendiri”. 
Teks di 
http://www.antara.co.id/arc/2007/5/15/calon-
hakim-agung-gelagapan-ditanya-makalahnya-
sendiri/; Selanjutnya rekam proses seleksi 
wawancara Satri Rusad, dapat dilihat di ICW. 
“Rekam Seleksi Wawancara Calon Hakim 
Agung oleh Komisi Yudisial”. Jakarta, Mei 
2007. Tim Monitoring Seleksi Calon Hakim 
Agung 2007. Teks di  
http://antikorupsi.org/docs/rekamproseswawan
caraseleksicalonhakimagungsatrirusadky.pdf  
12 Lihat antara lain: Antara. 10 Mei 2007. 
“Calon Hakim Agung “Pinjam” Mobil Dinas”.  ; 
Selanjutnya rekam proses seleksi wawancara 
Achmad Ubbe, dapat dilihat di ICW. “Rekam 
Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung oleh 
Komisi Yudisial”. Jakarta, Mei 2007. Tim 
Monitoring Seleksi Calon Hakim Agung 2007. 
Teks di 

Para calon yang diklarifikasi 
tentang aktivitasnya dimasa lalu 
memang memberikan klarifikasi 
namun tidak cukup meyakinkan.  

 
Dalam hal kemandirian hakim, 
hampir semua calon menyatakan 
bahwa hakim harus mandiri dan 
terlepas dari segala bentuk 
tekanan. Para calon sebagian 
besar juga menyatakan bahwa 
hakim dalam memutus perkara 
harus berdasarkan pada hati 
nurani. Para calon juga 
berkomitmen untuk terus 
menegakkan kemandirian 
meskipun ada resiko atas pilihan 
sikap yang mandiri tersebut. 
Tampak bahwa sebagian besar 
calon mempunyai komitmen untuk 
menghasilkan putusan yang sesuai 
dengan hati nurani, 
profesionalitas, dan moralitas. 
Calon Mukhtar Zamzami secara 
tegas menyatakan bahwa untuk 
menjaga integritasnya dari segala 
bentuk intervensi bertekad untuk 
tidak melakukan kontak dengan 
pihak yang berperkara.13  
 
Pandangan para calon tentang 
hadiah, yang hal ini bisa dikaitkan 
dalam perspektif calon terkait 
integritasnya, mempunyai 
pandangan yang cukup beragam. 
Secara umum tidak sepakat 
adanya hadiah jika dikaitkan 
dengan perkara yang ditangani, 
dan dapat bertoleransi dengan 

                                                                   
http://www.antikorupsi.org/docs/wawancaraach
madubeeky.pdf  
13 Lihat rekam proses seleksi wawancara 
Mukhtar Zamzami di ICW. “Rekam Seleksi 
Wawancara Calon Hakim Agung oleh Komisi 
Yudisial”. Jakarta, Mei 2007. Tim Monitoring 
Seleksi Calon Hakim Agung 2007. Teks di 
http://antikorupsi.org/docs/rekamproseswawan
caraseleksicalonhakimagungmukhtarzamzanik
y.pdf  
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hadiah yang tidak ada sangkut 
pautnya dengan perkara. Terdapat 
juga beberapa calon yang sepakat 

agar toleransi terhadap segala 
bentuk hadiah dilhilangkan.  

 
 

2. Aspek pandangan calon hakim tentang pemberantasan korupsi dan 
Hak Asasi Manusia  

 
Menilai pandangan calon tentang 
korupsi dan hak asasi manusia 
cukup sulit mengingat selama 
proses wawancara, pertanyaan 
terkait dengan isu koruspi tidak 
cukup banyak dilakukan. 
Demikian pula mengenai hak asasi 
manusia yang ditanyakan sebagai 
implikasi atas adanya korupsi dan 
illegal logging. Hal ini tampaknya 
akibat dari kewajiban untuk 
membuat karya ilmiah yang 
terkait dengan hal tersebut.  

 
Paradigma calon tentang korupsi 
dikaitkan dengan regulasi tentang 
hadiah yang dikeluarkan oleh MA 
dan sikap para calon tentang 
hadiah tersebut. Para calon pada 
umumnya menjawab secara ideal 
dan hampir kesemuanya calon 
yang ditanyai menyatakan bahwa 
hadiah seharusnya ditolak jika 
ada keterkaitan dengan perkara.   
 
Tidak ada suatu rumusan atau 
pandangan calon yang cukup kuat 
mengindikasikan tentang 
pemberantasan korupsi. Beberapa 
calon memang menyatakan bahwa 
para koruptor perlu dihukum 
berat atau ditingkatkan 
hukumannya. Bahkan ada calon 
yang menyatakan setuju dengan 
hukuman mati bagi para koruptor.  
 
Terkait dengan pemahaman 
tentang korupsi itu sendiri, 
beberapa calon menyatakan bahwa 
korupsi sangat berbahaya dan 
menghisap kesejahteraan rakyat 

disamping merugikan ekonomi 
dan keuangan negara. Sementara 
putusan yang membebaskan para 
koruptor adalah putusan yang 
tidak responsif terhadap 
penderitaan rakyat.  
 
Isu pemberantasan korupsi juga 
dikaitkan dengan keberadaan 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Beberapa calon mendapat 
pertanyaan mengenai 
latarbelakang lahirnya KPK dan 
dalam hal apa KPK dapat 
mengambil alih suatu perkara 
korupsi. Meskipun tidak banyak 
yang mengetahu detail mengenai 
tugas dan kewenangan dari KPK 
namun secara umum calon hakim 
agung setuju terhadap keberadaan 
lembaga anti korupsi tersebut.   
 
Berkaitan dengan korupsi di 
peradilan (judicial corruption) 
atau praktek mafia peradilan 
tidak semua calon hakim agung 
memiliki pengetahuan yang 
memuaskan. Meskipun sudah 
dinilai sebagai realitas yang sering 
terjadi dan dapat ditemui disemua 
tahapan peradilan namun 
terdapat calon yang tidak 
mengetahui apa yang dimaksud 
dengan judicial corruption.14  

                                                 
14 Pengertian secara bebas dari judicial 
corruption adalah praktek korupsi yang terjadi 
selama proses peradilan (mulai penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di 
pengadilan, putusan hingga eksekusi) yang 
bertujuan untuk mempengaruhi proses 
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Mengenai hak asasi manusia, rata-
rata calon hakim agung tidak 
cukup menguasai tentang hak 
asasi manusia. Kelemahan 
pengetahuan tentang Hak Asasi 
Manusia ini diperparah dengan 
ketidaktahuan para calon tentang 
intrumen hukum HAM, termasuk 
konvenan dan konvensi 
internasional yang telah 
diratifikasi.  
 
Meski pertanyaan tentang HAM 
ini bukan pertanyaan yang selalu 
ditanyakan kepada para calon, 
disamping memang pertanyaan 
tentang HAM tidak spesifik, rata-
rata para calon tidak mampu 
menjelaskan secara mendalam 
tentang aspek HAM ini. Tidak ada 
niliai lebih dari para calon tentang 
aspek hak asasi manusia, bahkan 
terdapat para calon yang 
seringkali keliru menjelaskan 
tentang hak asasi manusia, 
misalnya pengertian tentang 
pelanggaran HAM yang berat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
sehingga berjalan secara tidak fair atau tidak 
objektif dam partial.  

Mengenai pengetahuan tentang 
HAM, calon Robert Sahala 
Gultom15 tampaknya sedikit lebih 
memahami teknis dan isu aktual 
tentang penyelesaian kasus-kasus 
pelanggaran HAM. Calon ini 
bahkan mengusulkan adanya 
revisi UU HAM (Pengadilan 
HAM?) yang memang terdapat 
sejumlah permasalahan. 
Selebihnya para calon hanya 
menjelaskan secara umum tentang 
isu hak asasi manusia ini yang 
seringkali juga keliru.  

                                                 
15 Lihat Kompas. 19 April 2007. “Seleksi 
Hakim Agung. KY Telusuri Kekayaan Calon 
yang Tergolong Luar Biasa”; Lihat juga rekam 
proses seleksi wawancara Achmad Ubbe di 
ICW. “Rekam Seleksi Wawancara Calon 
Hakim Agung oleh Komisi Yudisial”. Jakarta, 
Mei 2007. Tim Monitoring Seleksi Calon 
Hakim Agung 2007. Teks di 
http://antikorupsi.org/docs/rekamproseswawan
caraseleksicalonhakimagungrobertsahalaky.pd
f  
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3. Aspek Pengetahuan tentang pengetahuan hukum umum, asas-asas 
hukum, perundang-undangan termasuk hukum acara 

 
 
Aspek pengetahuan tentang 
hukum secara umum, teknis 
yuridis termasuk pengetahuan 
tentang perundang-undangan dan 
hukum acara dari para calon tidak 
cukup memuaskan. Terlebih jika 
dikaitkan bahwa calon hakim 
agung nantinya seyogyanya 
diharapkan tahu akan segala 
permasalahan hukum untuk 
mencapai standar bahwa hakim 
seharusnya tahu akan hukum (ius 
curia novit).  
 
Bahwa terdapat perbedaan yang 
cukup menonjol terkait dengan 
pemahaman para calon tentang 
aspek hukum acara. Para hakim 
dari karier terlihat cukup 
menguasai tentang teknis yuridis 
dan pengetahuan tentang hukum 
acara. Sementara para calon non 
karier masih jauh dari 
pemahaman tentang teknis 
yuridis, khususnya hukum acara. 
Terlihat hanya calon Robert 
Sahala Gultom adalah calon dari 
non karier yang mempunyai cukup 
kemampuan tentang teknis yuridis 
dan hukum acara yang memadai. 
Kelemahan pengetahuan tentang 
hukum acara dari calon non karier 
ini semakin dipertegas ketika 
salah satu calon yaitu, Prof. 
Sudjito justru menolak menjawab 
pertanyaan-pertanyaan seputar 
hukum acara dan perundang-
undangan dengan menyatakan 
menolak menjawab pertanyaan 
yang legalistik.16 Sementara calon 

                                                 
16 Lihat Tempo Interaktif. 21 April 2007. 
“Empat Calon Hakim Agung Belum Laporkan 
Kekayaannya”. Teks di 
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/20

dari hakim karier Satri Rusad 
mengaku tidak cukup memahami 
tentang hukum pidana karena 
sejak tahun 1982 ditugaskan 
menjadi panitera pengganti di MA 
dan kemudian berkonsentrasi 
pada hukum Tata Negara.  
 
Pengetahuan tentang perundang-
undangan para calon juga tidak 
ada yang menonjol, khususnya 
terhadap UU yang relatif baru 
misalnya UU Korupsi, UU 
kepailitan, UU Pencucian Uang 
dan UU HAM, dan lainnya. 
Bahkan terdapat calon yang lupa 
atau tidak mengetahui tentang 
UU MA dan UU Kekuasaan 
kehakiman. Meski demikian, 
harus juga dikatakan bahwa latar 
belakang para calon 
mempengaruhi pengetahuan 
tentang perundang-undangan ini, 
sesuai dengan lingkup 
pekerjaannya selama ini. Para 
calon hakim karier misalnya 
cukup memahami bidangnya 
masing-masing, misalnya calon 
Mukhtar Zamzami yang cukup 
fasih tentang peradilan agama dan 
segala peraturannya dan calon 
Suparno yang cukup kenal dengan 
hukum ekonomi saat ini.17 

                                                                   
07/04/21/brk,20070421-98465,id.html. Lihat 
juga ICW. “Rekam Seleksi Wawancara Calon 
Hakim Agung oleh Komisi Yudisial”. Jakarta, 
Mei 2007. Tim Monitoring Seleksi Calon 
Hakim Agung 2007. Teks di 
http://www.antikorupsi.org/docs/rrekamproses
wawancaraseleksicalonhakimagungsudjitoky.p
df   
17 Lihat ICW. “Rekam Seleksi Wawancara 
Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial”. 
Jakarta, Mei 2007. Tim Monitoring Seleksi 
Calon Hakim Agung 2007. Teks di 
http://www.antikorupsi.org/docs/rekamprosesw
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Sementara calon hakim non karier 
juga demikian, cukup bisa 
menjawab pertanyaan tentang 
perundang-undangan yang terkait 
dengan latar belakang 
keilmuannya, diantaranya adalah 
Achmad Ubbe yang cukup 
mengetahui tentang hukum adat 
dan calon Sutjito yang mengetahui 
tentang hukum agraria. 
Sementara calon dari non karier 
lainnya tidak mempunyai 
pemahamanan yang menonjol, 
diantaranya calon Resa Bayun 
Saroso dan calon Mulyoto yang 
ternyata tidak cukup punya 
pengetahuan tentang aspek 
hukum khususnya dalam bidang 
yang digelutinya.18   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
awancaraseleksicalonhakimagungsuparnoky.p
df  
18 Lihat rekam proses seleksi wawancara 
Mulyoto di ICW. “Rekam Seleksi Wawancara 
Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial”. 
Jakarta, Mei 2007. Tim Monitoring Seleksi 
Calon Hakim Agung 2007. 
http://www.antikorupsi.org/docs/rekamprosesw
awancaraseleksicalonhakimagungmulyotoky.p
df 

Aspek lain yang juga disampaikan 
oleh para calon adalah mengenai 
asas-asas hukum umum maupun 
teori hukum. Para calon dengan 
latar belakang akademisi cukup 
mampu menjawab pertanyaan-
pertanyaan terkait dengan teori 
hukum. Dr. Anang Husni adalah 
salah satu calon yang menonjol 
dalam memahami tentang teori 
hukum ditengah kelemahannya 
tentang pengetahuan peraturan 
perundang-undangan dan hukum 
acara.19 Demikian pula dengan 
calon Sudjito yang lebih menyukai 
menjawab pertanyaan tentang 
teori hukum daripada menjawab 
pertanyaan tentang teknis yuridis.  

                                                 
19 Lihat ICW. “Rekam Seleksi Wawancara 
Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial”. 
Jakarta, Mei 2007. Tim Monitoring Seleksi 
Calon Hakim Agung 2007. Teks di 
http://www.antikorupsi.org/docs/wawancaraan
anghusniky.pdf  
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4. Aspek pandangan para calon tentang reformasi peradilan dan  MA  
 
 
Salah satu aspek penting yang 
selalu ditanyakan selama proses 
wawancara adalah pemahanan 
dan pandangan para calon tentang 
reformasi peradilan dan 
permasalahannya, termasuk solusi 
yang ditawarkan oleh para calon. 
Banyaknya pertanyaan tentang 
reformasi peradilan pada 
umumnya dan MA khususnya 
tampaknya ditujukan untuk 
menjadikan para hakim sebagai 
ujung tombak dalam reformasi 
peradilan dan MA.  
 
Dalam aspek ini, para calon 
mempunyai pandangan yang 
cukup berbeda-beda. Perbedaaan 
pandangan para calon ini tidak 
terlepas dari latar belakang para 
calon. Para calon yang hakim 
karier sebagian besar menyatakan 
bahwa persoalan tunggakan 
perkara di MA menjadi persoalan 
besar saat ini, hal ini terlihat dari 
pandangan calon Abdul Wahid 
Oscar20, Robert Sahala Gultom dan 
Suparno. aspek lainnya dalam 
reformasi peradilan adalah terkait 
dengan pengembalian supremasi 
hukum, pencapaian putusan yang 
berkeadilan yang sampai saat ini 
belum tercapai, dan perombakan 
sifat dapat dari aparat penegak 
hukumnya sendiri, dan 
transparansi peradilan khususnya 
terhadap akses kepada putusan 
yang dihasilkan.  
 
 

                                                 
20 Lihat ICW. “Rekam Seleksi Wawancara 
Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial”. 
Jakarta, Mei 2007. Tim Monitoring Seleksi 
Calon Hakim Agung 2007. Teks di 
http://www.antikorupsi.org/docs/wawancaraab
dulwahidoscarky.pdf  

 
Solusi yang ditawarkan para calon 
juga sangat beragam, pada satu 
sisi terdapat calon-calon dengan 
solusi yang cukup konkrit terkait 
dengan permasalahan dalam 
peradilan dan MA, dan disisi lain 
banyak juga calon yang 
memberikan solusi yang masih 
dalam tataran konsep besar. Calon 
hakim yang mempunyai jawaban 
cukup konkrit adalah calon 
Suparno, Wahid Oscar, 
Zaharuddin Utama21 dan Satri 
Rusad yang melihat bahwa untuk 
menyelesaikan tunggakan perkara 
perlu ada pembatasan dan 
percepatan penyelesaian perkara, 
perlunya keterbukaan putusan 
dan bisa diakses publik dan juga 
transparansi putusan. Tampak 
usulan para calon yang “agak” 
konkrit ini muncul dari calon dari 
hakim karier.  
 
Para calon dari hakim non karier 
lebih banyak menyoroti aspek 
besar refomasi peradilan 
diantaranya keinginan untuk 
mencapai adanya keputusan yang 
berkeadilan yang disampaikan 
oleh Achmad Ubbe dan Mahdi 
Soroinda Nasution22, gagasan 
reformasi yang secara total baik 

                                                 
21 Lihat ICW. “Rekam Seleksi Wawancara 
Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial”. 
Jakarta, Mei 2007. Tim Monitoring Seleksi 
Calon Hakim Agung 2007. Teks di 
http://www.antikorupsi.org/docs/rekamprosesw
awancaraseleksicalonhakimagungzaharudinut
amaky.pdf  
22 Lihat ICW. “Rekam Seleksi Wawancara 
Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial”. 
Jakarta, Mei 2007. Tim Monitoring Seleksi 
Calon Hakim Agung 2007. Teks di 
http://www.antikorupsi.org/docs/rekamprosesw
awancaraseleksicalonhakimagungmahdiSoroin
daky.pdf  
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aspek subtansi, struktur, kultur 
dan juga paradigma nya  yang 
disampaikan oleh Anang Husni 
dan Sutjito. Calon Robert Sahala 
Gultom juga secara tegas 
menyatakan bahwa perlu ada 
perombakan sikap dari aparat 
penegak hukum dan perlunya 
peradigma baru dalam 
penanganan kasus.  
 

Khusus terhadap calon Resa Bayun 
Sarosa dan Mulyoto yang tidak 
mempunyai konsep khusus tentang 
reformasi peradilan dan MA.  
 
 
 

 
 
 
 
 

D. Menilai Intergritas dan Kualitas Para Calon : Pilihan Yang  Sulit  
 
 
Dalam menilai integritas dan kualitas 
para calon selama proses wawancara 
secara komprehensif cukup sulit 
mengingat bahwa tidak ada kesamaan 
mengenai pertanyaan yang diajukan, 
meskipun pertanyaan-pertanyaan 
tersebut dapat diklasifikasikan dalam 
beberapa isu-isu penting. 
Berdasarkan isu-isu penting tersebut, 
jawaban para calon akan menjadi 
landasan dalam penilaian terhadap 
para calon.   
 
Penilaian dilakukan dengan 
menklasikasikan dalam tiga kategori 
yakni calon dalam kategori baik, 
sedang/rata-rata dan kurang baik dari 
aspek integritas dan kualitasnya. 
Kategori baik adalah para calon yang 
mempunyai integritas yang baik 
terkait dengan aktivitas calon pada 
masa lalu yang tidak banyak 
bermasalah, pandangan calon tentang 
profesi hakim dan kemampuan calon 
dalam memahami hukum dan 
reformasi peradilan. Kategori cukup 
mengacu pada integritas calon yang 
biasa-biasa saja terkait aktivitas calon 
yang tidak luar biasa dan kemampuan 
hukum yang rata-rata. Sementara 
kategori kurang adalah para calon 
yang memiliki sejumlah permasalah 
terkait dengan aktivitas calon dalam 
mejalankan profesinya dimasa lalu 

dan pemahaman hukum, teknis 
yuridis dan pandangan tentang 
reformasi peradilan yang lemah.  
 
Para calon dalam kategori baik adalah 
calon Muhktar Zamzami dan Robert 
Sahala Gultom. Kedua calon ini 
mempunyai pengetahuan teknis 
hukum, perundang-undangan dan 
penguasaan hukum yang cukup baik. 
Selain itu, kedua calon ini juga 
terlihat mempunyai integritas untuk 
menunjukkan kemandirian hakim, 
bertekat untuk tidak terpengaruh 
dalam segala bentuk intervensi. Posisi 
kedua individu ini dimana satu dari 
hakim karier dan non karier terlihat 
tidak cukup mempunyai kedekatan 
dengan Mahkamah Agung sehingga 
bisa diharapkan untuk dapat 
mereformasi MA.  
 
Dalam kategori sedang atau rata-rata, 
terdapat 10 orang calon. 4 (empat ) 
calon pertama dalam kategori cukup 
adalah Abdul Wahid Oskar, I Ketut 
Suradnya23, Mahdi Soroinda Nasution 
dan Suparno. keempat calon ini 
                                                 
23 Lihat ICW. “Rekam Seleksi Wawancara 
Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial”. 
Jakarta, Mei 2007. Tim Monitoring Seleksi 
Calon Hakim Agung 2007. Teks di 
http://www.antikorupsi.org/docs/wawancaraike
tutsuradnyaky.pdf  
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adalah dari hakim karier, dimana 
salah satunya yakni Abdul Wahid 
Oskar mencalonkan diri tanpa melalui 
MA. Keempatnya mempunyai 
pengetahuan hukum acara yang 
cukup, namun sebagai catatan 
terhadap keempat calon ini adalah 
kesemuanya hakim karier sehingga 
besar kemungkinan juga akan 
tersangkut dengan kasus-kasus yang 
ditanganinya pada masa lalu. Para 
calon ini juga mempunyai kelemahan 
namun tidak begitu mendasar, 
misalnya calon Abdul Wahid Oskar 
yang ternyata lupa dalam menjawab 
tentang UU MA dan UU Kekuasaan 
keahakiman. Calon lain yakni 
Soeparno, karena lama di MA 
terkesan mempunyai pembelaan 
terhadap institusi MA dengan 
menyatakan bahwa MA telah 
melakukan serangkaian program 
untuk refomasi, dan ini sejalan 
dengan visinya untuk memperbaiki 
mekanisme percepatan penyelesaian 
perkara di MA dengan membatasi 
putusan yang masuk ke MA.  
 
Para calon dalam kategori cukup 
lainnya adalah 6 (enam) orang calon 
yang sedikit dibawah 4 (empat) calon 
pertama, namun dapat dimasukkan 
dalam kategori cukup/rata-rata 
dengan beberapa catatan. Para calon 
ini adalah dari hakim karier yaitu 
Bukaidi Zulkifli24, Zaharuddin Utama, 
dan Mohammad Saleh25 dan calon 

                                                 
24 Lihat ICW. “Rekam Seleksi Wawancara 
Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial”. 
Jakarta, Mei 2007. Tim Monitoring Seleksi 
Calon Hakim Agung 2007. Teks di 
http://www.antikorupsi.org/docs/rekamprosesw
awancaraseleksicalonhakimagungbukaidiky.pd
f  
25 Lihat ICW. “Rekam Seleksi Wawancara 
Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial”. 
Jakarta, Mei 2007. Tim Monitoring Seleksi 
Calon Hakim Agung 2007. Teks di 
http://www.antikorupsi.org/docs/rekamprosesw

dari non karier adalah Anang Husni, 
Achmad Ubbe dan Sudjito. Pada calon 
dari hakim karier ini memang 
mempunyai pengetahuan tentang 
hukum acara namun tidak cukup 
meyakinkan, dan dari calon non 
karier sangat lemah pengetahuannya 
dalam peraturan perundang-
undangan dan hukum acara, namun 
mempunyai cukup pengetahuan 
dalam bidang hukum umum karena 
latar belakang mereka yang peneliti 
dan akademisi. Calon Anang Husni 
misalnya, cukup baik dalam 
menjawab tentang teori hukum dan 
pemahaman hukum dalam tataran 
teoritis, demikian pula dengan calon 
Sudjito yang terlihat cukup 
menguasai bidang pertananya dan 
filsafat hukum. Catatan terhadap 
calon Sudjito adalah penolakan calon 
ini atas pertanyaan teknis hukum dan 
perundang-undangan dengan alasan 
yang tidak cukup kuat. Sementara 
calon Akmad Ubbe hanya memahami 
aspek hukum adat yang memang 
selama ini menjadi lingkup 
penelitiaannya, namun pengetahuan 
calon ini sangat minim dalam hukum 
acara. 
 
Kategori kurang terdapat dalam 4 
orang calon yakni khalilurrahman, 
Satri Rusad, Mulyoto dan Resa Bayun 
Saroso. Para calon ini tidak cukup 
memadai dalam pengetahuan hukum 
dan terindikasi bermasalah dengan 
integritasnya. Selain itu, juga ada 
beban dengan benyaknya komplain 
atas aktivitas para calon dalam 
kategori ini pada masa lalu yang tidak 
mampu menjawab secara 
memuaskan. Para calon yang kurang 
pemahamannya tentang aspek hukum 
dan tidak cukup mempunyai 
pengetahuan dalam bidangnya 
                                                                   
awancaraseleksicalonhakimagungmsolehky.pd
f  
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masing-masing. Khalilurrahman yang 
merupakan calon dari hakim karir 
tidak cukup memahami hukum acara, 
demikian juga dengan Mulyoto, yang 
meskipun seorang notaris tidak 
mampu menjawab pertanyaan dengan 
memuaskan tentang aspek 
pertanahan dan hukum acara. 
Sementara calon Satri Rusad dan 
Resa Bayun Sarosa, disamping tidak 
mempunyai kemampuan tentang 
hukum pada umumnya, tidak 
mengetahui hukum acara dan 
perundang-undangan juga terkait 
dengan sejumlah kasus yang 
ditanganinya pada masa lalu. Calon 
Satri Rusad misalnya, tidak cukup 
memahami tentang hukum acara dan 

peraturan perundang-undangan 
kontemporer, selain terkait dengan 
banyaknya kasus dalam posisi nya 
sebagai panitera dan hakim dimasa 
lalu. Hal ini juga dialami calon Resa 
Bayun Sarosa, yang terindikasi 
melakukan praktek kepengacaraan 
yang menimbulkan tanda tanya dan 
tidak tidak cukup baik diklarifikasi, 
dan yang lebih menguatkan, calon ini 
tidak direkomendasikan untuk dipilih 
adalah kemampuan hukum, 
pengetahuan UU adan hukum acara 
yang jauh dari memadai. Kedua calon 
ini juga dalam jawabannya 
kemungkinan besar tidak akan cukup 
berani dalam memerangi mafia 
peradilan dan reformasi di MA.  

 
 

Tabel 7  
Penilaian Terhadap Para Calon 

No Nama Calon Penilaian  
1 Mukhtar Zamzami  baik  
2 Robert Sahala 

Gultom  
baik  

3 Mahdi Soroinda 
Nasution  

Sedang  

4 Mohammad Soleh  Sedang 
5 I Ketut Suradnya  Sedang 
6 Soeparno Sedang 
7 Abdul Wahid Oskar Sedang  
8 Bukaidi Zulkifli  Sedang  
9 Zaharuddin Utama  Sedang  
10 Anang Husni  Sedang  
11 Sudjito  Sedang  
12 Ahmad Ubbe  Sedang  
13 Khalilurrahman  Kurang  
14 Satri Rusad  Kurang 
15 Mulyoto  Kurang 
16 Resa Bayun Sarosa  Kurang 
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E. Kesimpulan dan Rekomendasi  
 
 
Berdasarkan pada uraian diatas, 
terdapat dua kesimpulan pokok yakni:  
 

1. Proses seleksi wawacara 
yang dilakukan oleh KY 
terkesan tidak mempunyai 
fokus untuk menilai 
integritas dan kualitas para 
calon. Hal ini terlihat dari 
pertanyaan yang diajuka 
tidak cukup mempunyai 
konsistensi antara satu 
calon dengan calon yang 
lainnya. Pada satu sisi, 
metoda ini akan 
menunjukkan kemampuan 
para calon mengenai segala 
aspek hukum, namun disisi 
lain tidak bisa secara 
komprehesif menggali 
potensi para calon 
khususnya yang 
mempunyai spesifikasi atau 
keahlian khusus.   

2. Para calon hakim agung 
secara umum tidak cukup 
menguasai regulasi, 
khususnya mengenai 
peraturan perundang-
undangan yang baru dan 
aspek hukum acaranya. 
Sementara faktor integritas 
para calon tidak 
menggambarkan suatu 
pemahaman yang nyata, 
karena para calon 
menjawab dalam tataran 
ideal, sementara kasus-
kasus yang diklarifikasikan 
kepada para calon tidak 
terelaborasi dengan cukup. 
Hal ini terlihat dari 16 
calon, hanya 2 calon yang 

masuk dalam kategori baik, 
sementara lainnya sedang 
dan kurang.  

 
Rekomendasi terhadap kesimpulan 
diatas, dikaitkan dengan proses 
seleksi hakim agung adalah :  
 

1. Kedepan KY harus 
mempunyai suatu standar 
yang sama dalam 
melakukan proses seleksi 
wawancara terkait dengan 
klasifkasi yang diharapkan. 
KY perlu mengembangkan 
instrumen uji kelaikan 
yang valid, mudah diukur 
dan dimengerti untuk 
menjamin obyektivitas.  

2. KY dalam memilih calon 
hakim agung untuk 
diserahkan ke DPR harus 
mengedepankan kualitas 
para calon daripada 
sekedar memenuhi kuota 
sebagaimana dimaksud 
dalam UU. Hal ini untuk 
menghindari para calon 
yang tidak layak menjadi 
hakim agung karena proses 
fit and proper test di DPR.  

3. Dalam hal KY memilih 
untuk tidak meloloskan 
calon hakim sesuai dengan 
permintaan DPR karena 
pertimbangan kualitas, 
maka perlu segera dijalin 
komunikasi antara KY dan 
DPR untuk mencari solusi 
atas permasalahan yang 
muncul.  
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APPENDIX 
 

I. Integritas 
 

No Nama Calon Pandangan dan Komitmen 
Calon  

Keterangan Lain  

1 Mukhtar Zamzami  Siap menjaga integritas dari 
segala bentuk intervensi, 
konsistensi sikap dengan 
menghindari kontak dengan pihak 
yang berperkara, menyatakan 
berani melawan kebatilan. 

 

2 Robert Sahala G.  Setuju dengan kemandirian 
hakim, hakim agung harus 
membuat putusan yang 
monumental bisa dijadikan acuan 
hakim lain, dipandang adil oleh 
masyarakat dan mempunyai nilai 
kemanfaatan. Tidak mau menjadi 
hakim yang menjadi corong UU  

 

3 Mahdi Soroinda N.  Dalam hal-hal tertentu masih 
akan mengikuti perintah 
pimpinan 
 

- menyatakan 
bahwa menerima 
hadiah sering, 
tetapi suap tidak 
pernah. 

- Menyatakan 
bahwa ada 
kesalahan 
prosedur dalam 
proses 
perpanjangan 
hakim agung 

4 Mohammad Soleh  Tidak jelas integritasnya. Namun 
menyatakan berani berbeda jika 
mempunyai pandangan yang 
berbeda.  

Pernah melakukan 
pemeriksaan kasus 
walk out hakim 
korupsi.  

5 I Ketut S Siap mempertahankan 
kemandirian hakim, meskipun 
akan beresiko dengan karirnya 

 

6 Abdul Wahid O.  - Hakim harus mandiri, bebas, 
tidak terpengaruh pada 
tekanan, harus mengacu pada 
frame legal dan moral dari 
masyarakat.  

- Hakim harus memutus secara 
bebas berdasarkan nurani dan 
dapat melepaskan tekanan  

- Independensi hakim tidak 
boleh melebihi batas dengan 
adanya koridor yang harus 
diperhatikan. Namun tidak 
sepakat hakim sebagai corong 
UU.   

Berpandangan 
bahwa hakim tidak 
etis mengomentari 
putusan  
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- hakim harus tekun dan 
konsisten dalam bekerja dan 
menyelesaikan tugasnya. 

7 Achmad Ubbe - menyatakan bahwa tidak etis 
hakim menerima hadiah  

- kedepan masyarakat harus 
dicerahkan mengenai 
pemberian hadiah kepada 
hakim 

- menyatakan bahwa hakim 
hakim harus legal menurut 
hukum dan harus tahu 
putusan berguna untuk 
masyarakat.  

Terkait dengan 
persoalan 
peminjaman mobil 
dari Badan 
Pembinaan Hukum 
Nasional yang 
dipinjam ke 
Departemen Hukum 
dan Hak Asasi 
Manusia  

8 Anang Husni  - Berani bersikap mandiri meski 
ditekan atasan  

- berani mempertahankan 
pendapat meskipun berbeda 
dengan yang lain.  

- Prinsip yang akan dibangun 
adalah prinsip kebenaran.  

 

9 Khalilurrahman - Indepensi hakim ada batasnya 
terutama menyangkut 
kepantasan, kepatutan dan 
profesionalisme.  

- Batasan yang harus 
dipertimbangkan adalah 
kemaslahatan umum dan 
keadilan publik 

Terkait dengan isu 
iuran mobil pada 
saat menjabat 
dimasa lalu.  

10 Zaharuddin 
Utama 

Berani mengadili meskipun rekan 
sejawat atau penguasa  

 

11 Mulyoto  Bercita-cita agar hakim mandiri, 
bebas dan merdeka dan ingin 
mengemban kewibawaan dan citra 
lembaga peradilan 

 

12 Bukaidi Zulkifli  Tidak ada pertanyaan spesifik   
13 Resa Bayun S Putusan hakim harus profesional 

baik internal maupun eksternal, 
sumber moralitas hakim dari hati 
nurani.  

mempunyai 
permasalahan 
dengan kasus yang 
ditangani, selama 
wawancara tidak 
jelas terklarifikasi  

14 Satri Rusad  -  banyak tersangkut 
kasus-kasus masa 
lalu yang perlu 
diklarifikasikan 
kembali dan ada 
indikasi paper 
dibuatkan pihak 
lain.  

15 Sudjito  bercita-cita untuk mencapai 
keadilan yang absolut, mengontrol 
putusan dengan moralitas dan 
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siap mempertanggungjawabakan 
kata-katanya dimanapun dan 
kapanpun 

16 Suparno  Putusan hakim yang secara 
hukum harus bisa 
dipertanggungjawabkan. Kalau 
putusan bebas itu dibelakangnya 
ada penyalahgunaan kewenangan  
tidak setuju. Memutuskan dengan 
hati nurani dan intelektualitas.  
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II. Perspektif  dalam Pemberantasan Korupsi 
 

No Nama Calon Pandangan dan Pengetahuan 
Calon 

Keterangan 

1 Mukhtar Zamzami  pro korupsi dihukum berat 
 

 

2 Robert Sahala G.  Cukup mengetahui tentang UU 
korupsi 

 

3 Mahdi Soroinda N.  - Korupsi sangat merugikan 
ekonomi dan keuangan negara.  

- Berat untuk menjatuhkan 
hukuman mati.  

- Menyatakan bahwa kalau bisa 
menolak hadiah akan ditolak  

- .menyatakan bahwa dalam 
kasus pencairan uang Tommy 
ada prosedur yang dilanggar.  

 

4 Mohammad Soleh  menyatakan sebaiknya hadiah yang 
terkait dengan perkara dihapuskan 

 

5 I Ketut S - Setuju koruptor dihukum mati  
- Korupsi melanggar HAM  
- Korupsi berbahaya dan 

menghisap kesejahteraan 
rakyat.  

 

sebagai hakim 
pernah 
mendapatkan 
penghasilan dari 
Pemda, namun 
menyatakan tidak 
akan terpengaruh 
jika berkonflik 
dengan pemda 

6 Abdul Wahid O.  -     tidak ada pertanyaan spesifik  -  
7 Achmad Ubbe - Tidak sepakat dengan adanya 

hadiah bagi hakim, khususnya 
yang terkait dengan perkara 

- Putusan hakim yang 
mengabaikan nilai-nilai terkait 
korupsi adalah hakim tidak 
responsif atas penderitaan 
rakyat.  

- Tidak mengetahui tentang 
judicial corruption. 

 

8 Anang Husni  Salah satu hal yang perlu direform 
adalah kultur yang akan 
melahirkan persepsi misalnya 
tentang penyuapan terhadap 
hakim.  

 

9 Khalilurrahman -     tidak ada pertanyaan spesifik  
10 Zaharuddin 

Utama 
Menyatakan bahwa sebaiknya 
pengaturan tengan hadiah 
dihapuskan 

 

11 Mulyoto  - tidak mengetahui maksud 
judicial corruption 

- tidak mengetahui tentang UU 
Korupsi  

 

12 Bukaidi Zulkifli  mempunyai perspektif yang baik  
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tentang kasus korupsi dan cukup 
mengetahui tentang UU Korupsi 

13 Resa Bayun S.   Sebagai advokat, 
pada masa lalu 
rentan dengan 
kagiatan dalam 
penyelesaian 
kasusnya 

14 Satri Rusad   Pada masa lalu 
dalam mengangani 
perkara, banyak 
laporan yang negatif 
tentang calon ini.  

15 Sudjito  - tidak ada pertanyaan spesifik  
16 Suparno  - tidak ada pertanyaan spesifik  
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III. Pengetahuan tentang HAM 

 
No Nama Calon Pengetahuan dan pemahaman  Calon Keterangan 
1 Mukhtar 

Zamzami  
Tidak secara spesifik ditanyakan soal 
HAM. Namun, dari jawaban terlihat cukup 
memahami hak asasi 

 

2 Robert Sahala 
G.  

Mengusulkan revisi UU HAM   

3 Abdul Wahid O.  Tidak ada pertanyaan khusus tentang 
HAM  

 

4 Mahdi Soroinda 
N.  

- bahwa aspek keadilan diharapkan 
masyarakat untuk menegakkan HAM.  

- tidak cukup memahami tentang HAM 

 

5 I Ketut S - kurang memahami tentang HAM 
- korupsi melanggar prinsip HAM  
- cukup yakin menjawab bahwa ada 10 

intrumen HAM yang sudah diratifikasi  

 

6 Achmad Ubbe - korupsi dan illegal logging sangat 
dekat berimplikasi pada penghormatan 
dan penegakan HAM. 

- Tidak memahami tentang hak asasi 
manusia dan instrumen hukum HAM 

 

7 Anang Husni  Tidak mengetahui tentang instrumen  
HAM yang telah diratifikasi 

 

8 Khalilurrahman - tidak ada pertanyaan spesifik  
9 Zaharuddin 

Utama 
- tidak ada pertanyaan spesifik  

10 Mohammad 
Saleh  

- tidak mempunyai pendapat yang jelas 
tentang bebasnya terdakwa kasus-
kasus pelanggaran HAM yang berat.  

- tidak cukup memahami HAM  

 

11 Mulyoto  - mengetahui kasus tanah yang terkait 
dengan HAM yakni kasus tanah 
masyarakat yang dikooptasi oleh 
Komando Distrik Militer (KODIM) 

- Tidak cukup memahami tentang 
instrumen HAM,  

- tidak mengetahui tentang pelanggaran 
HAM yang berat 

 

 

12 Bukaidi Zulkifli  Tidak mengetahui instrumen HAM   
13 Resa Bayun S Tidak ada pertanyaan spesifik  
14 Satri Rusad  Tidak ada pertanyaan spesifik  
15 Sudjito  Tidak cukup mengetahui tentang aspek 

HAM  
 

16 Suparno  Tidak ada pertanyaan spesifik tentang 
HAM  
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IV. Pengetahuan hukum, Perundangan dan Hukum Acara 
 

No Nama Calon Pengetahuan Calon Keterangan 
1 Mukhtar 

Zamzami  
- mengetahui tentang aspek 

hukum acara  
- mempunyai keahlian dalam 

peradilan agama 

cukup memahami 
tentang legal 
reasoning 

2 Robert Sahala 
G.  

-  cukup mengetahui tentang 
aspek hukum acara 

- cukup mengetahui peraturan 
perUUan 

- mengetahui tentang hukum 
korupsi 

 

3 Mahdi Soroinda 
N.  

- cukup mengetahui hukum 
acara  

- tidak cukup menguasai hukum 
kepailitan 

- menyatakan bahwa penemuan 
hukum dalam hukup pidana 
berat karena sudah dibatasi 
dengan UU. 

berpandangan 
positivis  
 

4 Mohammad 
Soleh  

- cukup mengetahui hukum 
acara  

- tidak memahami hukum 
perbankan 

- tidak mengetahui tentang 
hukum kepailitan 

 

5 I Ketut 
Suradnya  

- cukup mengetahui tentang 
hukum acara 

- hakim mempunyai kewajiban 
untuk menemukan hukum 
dengan menggali, mengikuti 
dan memahami  nilai-nilai 
yang ada dalam masyarakat 
dan kemudian di konkretisasi 
dalam putusan. 

Mempunyai keahlian 
dibidang Tata Usaha 
Negara  

6 Abdul Wahid O.  - Cukup mengetahui tentang 
aspek hukum acara dan 
mengetahui kewenangan MA 
namun lupa UU MA dan UU 
Kekuasaan kehakiman.  

- Penting untuk melakukan 
pendekatan penemuan hukum 
dimana pendekatan yang tepat 
adalah pendekatan sosiologis 
atau sesuai pendapat hukum.  

- Rechtfinding  jika hukum 
tidak jelas atau hukum tidak 
ada.  

- Menyatakan bahwa hukum 
adalah aspirasi masyarakat 
dan ada sejarahnya kenapa 
hukum itu muncul.  

Sepakat dengan 
adanya dissenting 
opinion, namun 
keputusan harus 
sesuai dengan 
pendapat yang 
terbanyak dan sesuai 
dengan UU MA.  
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7 Achmad Ubbe - Tidak mengetahui tentang 
hukum kepailitan 

- tidak cukup memahami 
tentang teknis yuridis  

- menyatakan bahwa peluang 
hakim sangat besar untuk 
mewujudkan keadilan sosial 
karena adanya peluang untuk 
penemuan hukum. 

- Putusan hakim tidak melihat 
dari sudut positivis tetapi 
aspek budaya dan keadilan 
subtansif.  

- Secara umum, 
tidak cukup  
mengetahui 
tentang 
peraturan 
perUUan dan 
hukum acara 

- Cukup 
memahami aspek 
hukum adat 

 

8 Anang Husni  - Tidak cukup mengetahui 
tentang hukum acara 

- tidak mengetahui tentang 
perubahan gugatan 

- tidak mengetahui tentang 
Trips termasuk UU yang 
meratifikasinya 

- tidak mengetahui tentang UU 
Kepailitan  

- tidak sepakat hakim sebagai 
corong UU karena hakim 
selain menegakkan aturan 
juga menemukan hukum. 
Untuk mencari keadilan itu 
tidak terpaku pada hukum 
yang ada baik primer maupun 
sekunder tapi juga pesan nilai, 
kehendak atau rasa keadilan 
masyarakat. Kalau dia 
terkungkung pada aturan 
aturan positivis maka jadilah 
negara ini bukan negara 
hukum tapi negara uu. 

- Dalam memutuskan perkara 
tidak hanya positivis tetapi 
juga filosofis dan legal 
reasoningnya.  

Memahami tentang 
teori hukum dan 
sosiologi hukum.  
 

9 Khalilurrahman - mengaku tidak membaca UU 
lingkungan hidup 

- mengaku tidak mempunyai 
pengalaman dalam mengadili 
kasus korupsi  

- Tidak mempunyai 
pengetahuan tentang hukum 
kepalilitan dan korupsi 

Mengetahui aspek 
peradilan agama  

10 Zaharuddin 
Utama 

- cukup memahami hukum 
acara 

- mengetahui UU tentang 
Kepailitan 

 

11 Mulyoto  - Tidak cukup memahami  
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tindak pidana perbankan 
- Cukup mengetahui aspek 

hukum pertanahan khususnya 
terkait dengan profesinya 
sebagai notaris.  

- mengakui tidak memahami 
hukum acara dan akan belajar  

- belum baca UU Pencucian 
uang  

- tidak mengetahui perbedaan 
tentang delik formil dan delik 
materiil  

12 Bukaidi Zulkifli  - cukup mengetahui hukum 
acara 

- tidak cuku mengetahui per UU 
an yang baru 

- tidak mengetahui hukum 
ekonomi 

 

13 Resa Bayun S - tidak memahami tentang 
aspek hukum ekonomi 
maupun pidana yang diklaim 
sebagai bidangnya 

- tidak memahami judex factie 
dan judec juris 

- tidak memahami antara asas 
dalam gugatan class action  

 

14 Satri Rusad  - Tidak memahami tentang 
hukum acara, khususnya 
KUHAP 

- Tidak cukup menguasai 
tentang teknis yuridis 

 

15 Sudjito  - tidak mengetahui hukum 
acara, mengakui tidak 
mengetahui KUHAP 

- Tidak cukup mengetahui 
tentang perUUan. 

 

16 Suparno  - cukup mengetahui tentang 
hukum acara 

- cukup mengetahui tentang 
hukum ekonomi 
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V. Reformasi Peradilan dan MA 
 

No Nama Calon Pandangan Calon Keterangan 
1 Mukhtar Zamzami  - menghendaki agar hakim 

terjaga integritasnya  
 

2 Robert Sahala G.  - perlu ada perombakan sikap 
dari aparat yang perlu 
diperbaiki 

- perlu melakukan 
pembaharuan, terutama 
dalam menangani perkara 
besar, kasus korupsi, atau 
illegal logging krn kasus ini 
mempunyai dampak besar 
dalam perekonomian kita.  

- Penangagan kasus korupsi 
belum memenuhi keadilan. 
Begitu juga denegan kasus 
kasus HAM karena ada aturan 
yang menghambat.  

- Perlu bahwa putusan punya 
rasa keadilan 

Akan 
menyumbangkan 
pikiran untuk 
melakuan 
perubahan. Meski 
tidak besar tapi bisa 
melalui putusan 
yang ada rasa 
keadilan dan  
kepastian hukum. 
Mungkin ada 
sepercik atau setitik 
perbaikan di MA. 

3 Mahdi Soroinda N.  - Untuk menciptakan 
administrasi putusan yang 
bisa diakses cepat  maka perlu 
perubahan sistemnya, dan 
juga orang-orangnya yang 
harus dididik. 

Menyatakan bahwa 
prosedur 
perpanjangan hakim 
agung yang 
ditandangani oleh 
Ketua MA salah. 

4 Mohammad Saleh  -     tidak ada pertanyaan spesifik  
5 I Ketut S - Menolak argumen bahwa 

peradilan sudah terkena virus 
mafia peradilan. Tidak semua 
hakim buruk, masih melihat 
peradilan bersih dan masih 
ada hakim yang baik.  

- Tidak melihat ada budaya 
feodalisme di MA, meski  
masih melihat  ada budaya 
sungkan yang merupakan 
feodalisme.  

- Percaya bahwa MA bisa 
mempuat keputusan yang pro 
publik  

 

6 Abdul Wahid O.  - Mengkaitkan reformasi 
dengan intitusi MA dengan 
untuk mewujudkan visi MA 
yaitu supremasi hukum. 
Hukum harus bisa dipatuhi 
oleh masyarakat dan dapat 
dilaksanakan. Hal ini sangat 
terletak dari putusan yang 
dihasilkan.  

- Visi MA adalah juga 

Menyatakan bahwa 
menyangkut 
struktur tidak bisa 
mengubah namun 
akan menjalankan 
tugas sebaik-
baiknya. 
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mewujudkan pelayanan publik 
dengan keputusan yang 
memuaskan 

- Memprioritaskan untuk 
menyelesaikan perkara karena 
sering dikeluhkan oleh 
masyarakat.  

- Sepakat dengan adanya 
keterbukaan putusan 

7 Achmad Ubbe Hakim harus mewujudkan 
keadilan sosial dan sesuai dengan 
aspirasi masyarakat. 
 

Tidak siap dengan 
langsung bekerja 
sebagai hakim, dan 
membutuhkan masa 
transisil dan tidak 
melakukan 
persiapan khusus 
untuk menjadi 
hakim agung tetapi 
siap belajar 

8 Anang Husni  - Bahwa perlu ada pengawasan 
dan pembinaan.  

- Terdapat 3 masalah penting 
yang harus direform yaitu 
subtansi, struktural, dan 
kultural karena hukum tidak 
semata-mata persoalan 
normatif, tetapi aspek filosifis 
dan legal reasoningnya. 
Dalam putusan harus 
mempertimbangkan unity of 
justice yakni askpe keadilan, 
kepastian dan kemanfaatan. 

- Peradilan saat ini belum 
mencapai keadilan yang 
sesungguhnya 

- Sepakat dengan keterbukaan 
putusan, siapapun boleh 
membaca putusan pengadilan.  

 

9 Khalilurrahman - independensi hakim secara 
umum sudah berjalan, namun 
masih ada intervensi dari pers 
atau politik.  

- Seharusnya hakim bisa 
menangani seluruh perkara 
sehingga tidak perlu kamar 
per kamar di MA. Jik ada 
hakim yang tidak menguasai 
bidang tertentu, agar ada 
forum untuk menguasai dan 
memahami.  

- Kedepan sistem kamar perlu 
ditinjau. 

 

10 Zaharuddin Utama - peradilan perlu paradigma  
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baru  
- perlu ada keterbukaan 

putusan pengadilan yang bisa 
diakses publik  

- memperbaiki MA yang 
diperlukan adalah 
keterbukaan dan SDM  

- perlu percepatan penyelesaian 
perkara 

- menyatakan bahwa putusan 
seharusnya bisa dilihat 
langsung, di MA sudah ada 
SIMARI, di daerah belum bisa 
dilihat karena belum online. 

11 Mulyoto  - ingin menjadi prototype dari 
menjadi contoh bagaimana 
agar badan peradilan itu bebas 
dan merdeka, ada 
kemandirian, kewibawaan, 
citra baik bagi badan 
peradilan.  

- ingin menjadi contoh didalam 
memberikan rasa keadilan 
masyarakat. Kemanfaatan 
bagi masy terutama pencari 
keadilan 

- mengaharapkan agar MA 
segera membentuk sistem 
kamar  

Calon membutuhkan 
waktu untuk belajar 
kembali 

12 Bukaidi Zulkifli  tidak ada pertanyaan spesifik  
13 Resa Bayun S tidak ada pertanyaan spesifik  
14 Satri Rusad  - perlu ada transparansi 

keputusan di MA.  
- Di MA sesuai dengan visi dan 

misinya transparansi ada, 
sesuai kebutuhan masyarakat. 

- Bahwa sudah bentuk tim tim 
khusus terutama untuk tim 
transparansi perkara. 
Sehingga masy bisa tau 
dimana perkara ini bisa ada. 
Kan sudah ada SIMARI meski 
belum sesuai dengan yang 
diinginkan masy. Dengan 
komputerisasi ini masy bisa 
tahu. Kedepan akan begitu 
kira kira. 

- ada mafia peradilan, 
khususnya ditingkatan non 
hakim. Banyak pihak 
menggunakan nama-nama 
hakim untuk kepentingannya. 

Calon terkesan 
sebagai juru bicara 
MA 
 

15 Sudjito  - tidak percaya di pengadilan Pandangan tentang 
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ada praktek sederhana, cepat 
dan biaya ringan dan dalam 
prakteknya berbelit-belit 

- soal reformasi hukum atau 
sistem perdadilan, seharusnya 
yang terjadi total, 
fundamental harus menyentuh 
norma values sehingga kalau 
hanya pada tataran fakta 
maka reformasi tidak tuntas.  

- secara keilmuan harus ada 
paradigma baik untuk 
mewujudkan peradilan yang 
baik 

- memahami bahwa reformasi 
peradilan pasti ada 
resistensinya 

reformasi peradilan 
dan MA masih dalam 
garis besar dan tidak 
konkrit.  

16 Suparno  - reformasi di MA terkait 
dengan tunggakan perkara 

- perlu ada pembatasan perkara 
yang masuk 

- perlu percepatan penyelesaian 
perkara 

Cukup mengetahui 
persoalan di MA dan 
mengetahui 
solusinya 
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Tentang Yayasan LBH Indonesia 
 
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum adalah organisasi non-pemerintah yang 
didirikan pada 28 Oktober 1970. Saat ini tidak kurang 115 advokat publik dan 
pengabdi bantuan hukum bekerja penuh waktu di 14 kantor, 7 pos dan 1 project 
base di kota-kota besar Indonesia serta 1 project base di Washington, Amerika 
Serikat. 
 
Sejak didirikan, Yayasan LBH Indonesia telah memberikan pelayanan pada 
ratusan ribu keluarga dan para pencari keadilan mendapat pelayanan dari lembaga 
ini. Pada prinsipnya, bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin dan 
marjinal – secara ekonomi, politik dan sosial – merupakan sebuah kreasi dari 
kemampuan kolektif dalam aksi yang dilakukan kelompok kelas menengah, para 
advokat publik dan aktivis pro-demokrasi. 
 
Aktivitas bantuan hukum cuma-cuma tersebut bertujuan untuk melawan kostruksi 
sosial dan reproduksi dominasi yang dihasilkan sekelompok segelintir orang yang 
bertuhan pada kebebasan pasar, anti-demokrasi, korup dan gemar melakukan 
penyalahgunaan kekuasaan dan mengabaikan aspirasi keadilan masyarakat. 
Aktivitas ini juga mengevaluasi hubungan dominasi yang represif atas kaum miskin 
dan marjinal. 
 
Dalam praktik, bantuan hukum yang dilakukan, mengambil domain dimuka badan-
badan peradilan dan diluar persidangan. Model ini, dalam perkembangannya, 
mengkritik secara terbuka kekuatan-kekuatan sosial status quo dan rezim yang 
berkuasa. Konsekwensinya, model ini menentang ragam konsensi yang ditawarkan 
para pejabat dan pemimpin masyarakat yang korup, dan para intelektual tukang – 
para cerdik pandai yang melegitimasi penyalahgunaan kekuasaan dan penopang 
sistem hukum yang anti-masyarakat miskin.  
 
Secara singkat, visi dan misi Yayasan LBH Indonesia mendorong perwujudan 
negara hukum demokratis, yang mampu memenuhi keadilan sosial dan kebebasan 
masyarakat dalam hubungan non-dominasi.  
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Kantor-kantor LBH 
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Direktur LBH Banda Aceh 
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Direktur LBH Medan 
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Direktur LBH Palembang 
 
Amaluddin 
 Direktur LBH Bandar Lampung 
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Koordinator LBH Banda Aceh Pos Langsa 
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