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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana termaktub dalam 

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh 

karena itu sebagai negara hukum tentunya berlandaskan pada hukum dan 

menjunjung nilai keadilan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu dapat 

diartikan bahwa segala kewenangan kekuasaan negara dan organ negara 

harus berlandaskan pada hukum sehingga menjunjung asas keadilan bagi 

masyarakat negaranya.1  

Secara umum terdapat 5 (lima) konsep negara hukum yang diakui dan 

berlaku di dunia.2 Konsep negara hukum yang pertama adalah nomokrasi 

Islam yakni negara hukum yang bersandar pada syarat-syarat Quran dan 

Sunnah, atau oleh Majid Khadduri.3 Konsep negara hukum yang kedua adalah 

rechtstaat yakni negara hukum yang bersandar pada konsep Eropa 

Kontinental. Konsep ini digunakan di negara seperti Belanda, Jerman, dan 

sebagainya. Sifat yang menonjol dari konsep ini adalah negara tidak ikut 

 
1 Abdul Aziz hakim, Negara Hukum dan Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011) 

hlm. 8. 
2 M.S. Armia, Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 

2003), hlm. 31.  
3 M.T Azhary, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi 

Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. (Jakarta: Predia 

Media Group 2010), hlm.63-75 
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campur tangan dalam masalah kesejahteraan rakyatnya.Kedua.4 Konsep 

negara hukum yang ketiga adalah rule of law. Konsep ini digunakan oleh 

negara anglo-saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat. Perbedaan konsep 

rechtstaat dan rule of law adalah konsep rule of law lebih mengedepankan 

supremasi hukum sebagai unsur penting.5 Konsep negara hukum yang 

keempat adalah socialist legality yang pernah diterapkan di Uni Soviet. 

Konsep negara hukum yang kelima adalah Pancasila sebagaimana  dianut 

oleh negara Indonesia. Konsep ini mengedepankan nilai-nilai Pancasila 

dalam pembentukan konstitusinya.  

Pada dasarnya tujuan kelima konsep ini adalah untuk mencegah dan 

menghindari adanya pemerintahan yang menyalahgunakan kekuasaanya 

untuk kepentingan pribadi atau sejumlah oknum yang tidak 

bertanggungjawab. Sebagaimana telah ditulis diatas Indonesia menganut 

negara hukum Pancasila yang akarnya adalah teori yang dicetuskan oleh 

Immanuel Kant. Menurut Kant negara hukum setidaknya harus terdapat 2 

(dua) ciri utama yaitu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan 

trias politica.6 Teori trias politica pertama kali dikemukakan oleh 

Montesqueiu, yang menyatakan bahwa negara harus memisahkan cabang 

kekuasaan menjadi 3 (tiga) yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, 

dan kekuasaan yudikatif dengan kewenangannya masing-masing.  

 
4 D. Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi, (Jakarta: Liberty, 2000), 

hlm. 22. 
5 J. Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, (Jakarta: MK dan Pusat Studi HTN FH 

UI), hlm. 124-129. 
6 Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 

10. 
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Kekuasaan yudikatif atau yang lebih dikenal dengan kekuasaan 

kehakiman adalah salah satu cabang kekuasaan negara yang terdiri dari 

tingkatan pengadilan yang dikepalai oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah 

Konstitusi. Salah satu prinsip penting yang harus diaplikasikan dalam 

kekuasaan kehakiman yakni prinsip kebebasan dan tidak memihak. Dalam 

hal ini kekuasaan kehakiman harus tidak diintervensi oleh cabang kekuasaan 

eksekutif atau legislatif, tetapi juga pihak ketiga dalam menjalankan tugas 

kehakiman.7 Oleh karena itu dengan adanya prinsip diatas maka kekuasaan 

kehakiman merupakan cabang negara yang menjaminkan Hak Asasi Manusia 

dan memberikan keadilan bagi masyarakat.8 Prinsip non-intervensi ini 

dikenal dengan judicial independence.9 

Judicial independence merupakan prinsip yang sangat penting hingga 

ditegaskan kembali dalam penjelasan Pasal 24 UUD NRI 1945 yang 

menyatakan untuk menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman.10 Namun 

pada kenyataannya kekuasaan kehakiman sangat rentan dalam menjaga 

independensinya, hal ini dikarenakan banyaknya oknum-oknum tertentu atau 

 
7 E.C.S Wade dan G. Godfrey Philips, Constitutional Law: An Outlife of the Law and 

Practice of the Constitution, Including Central and Local Government, the Citizen and the State, 

and Administrative Law, 7th Edition, (London: Longmans, 1965), hlm. 255. 
8 Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum, Cet.II, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1986), hlm. 76. 
9 “Independence judiciary is a fundamental requirement for democracy, within this 

understanding is the notion that judicial independence must first exist in relation to the executive 

and in relation to the parties. It must also involve independence in relation to the legislative power, 

as well as in relation to political, economic, or social pressure group.” J. Macdonald, F. Matscher, 

and H. Petzold, The European System for the Protection of Human Rights, (The Hague: Kluwer 

Academic Publishers, 1993), hlm. 397. 
10 Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat 

pada UUD 1945, (Denpasar Makalah, 2003), hlm. 31. 
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yang sering disebut sebagai “mafia peradilan” yang terus berusaha untuk 

mengintervensi pengadilan dalam menjalankan tugasnya. 

Oleh karena itu dalam menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman 

dibutuhkan sebuah mekanisme kontrol yang dilakukan oleh lembaga 

berwenang. Gagasan untuk membentuk sebuah lembaga pengawas eksternal 

merupakan perwujudan penegakan terhadap kekuasaan kehakiman di 

Indonesia. Gagasan dibutuhkannya sebuah lembaga pengawas eksternal 

sudah diangkat sejak tahun 1968 ketika tokoh-tokoh bangsa melaksanakan 

sebuah pembahasan beresama mengenai Rancangan Undang-Undang tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam gagasannya 

lembaga pengawas eksternal ini akan diberikan nama Majelis Pertimbangan 

Penelitian Hakim (MPPH).11  

MPPH sebagai sebuah lembaga pengawas eksternal dipercayakan 

untuk menjalankan tugas yakni memberikan pertimbangan dan mengambil 

keputusan terakhir mengenai saran atau usul yang berkaitan dengan 

administratif kehakiman yang berupa pengangkatan hakim, promosi hakim, 

mutase hakim, pemberhentian hakim, dan bahkan sebagai pemberi sanksi 

untuk hakim yang diajukan oleh Mahkamah Agung dan Departemen 

Kehakiman.12 Namun sangat disayangkan gagasan pembentukan lembaga 

tersebut tidak ditindaklanjuti, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya satu 

 
11 Abdul Rahman Saleh, “Status, Komposisi, Jumlah serta Beberapa Masalah Komisi 

Yudisial di bidang SDM”, (Makalah disampaikan dalam Workshop Penyusunan Policy Paper dan 

Draft Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial di Hotel Borobudur, Jakarta 28 Agustus 

2002), hlm. 2. 
12  ibid 
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pasalpun yang menyebutkan mengenai ketentuan MPPH setelah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman disahkan.  

Kemudian gagasan adanya lembaga pengawas eskternal juga dibahas 

pada masa Reformasi dan direalisasikan pada saat dilakukan perubahan 

ketiga terhadap UUD NRI 1945 khususnya pada Pasal 24 Bab IX mengenai 

Kekuasaan Kehakiman yang mengakibatkan ditambahnya Lembaga 

kekuasaan kehakiman menjadi 3 (tiga) yakni Mahkamah Agung (MA), 

Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY).13 Berdasarkan pada hal 

tersebut maka Komisi Yudisial merupakan sebuah lembaga negara pengawas 

eksternal yang bersifat independen dan dalam melaksanakan kewenangannya 

harus bebas dari pengaruh manapun. 

Dalam Pasal 24B UUD NRI 1945 juga menyatakan bahwa terdapat 

sedikitnya terdapat 2 (dua) kewenangan utama yang dibebankan kepada 

Komisi Yudisial. Kewenangan yang pertama adalah mengusulkan 

pengangkatan calon hakim agung. Kewenangan Komisi Yudisial dalam 

pengangkatan calon Hakim Agung bukan hanya sekedar memberikan 

rekomendasi saja namun Komisi Yudisial juga berwenang dalam ikut serta 

setiap proses pengisian jabatan untuk calon Hakim Agung melalui fit and 

proper test.14 Kewenangan yang kedua adalah untuk menjaga dan 

 
 

 
14 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Naskah Akademis dan Rancangan Undang-

Undang tentang Komisi Yudisial”, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003), hlm. 10. 
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menegakkan kemartabatan dan kehormatan jabatan hakim melalui 

pengawasan terhadap perilaku hakim, dan juga bertanggungjawab untuk segi 

administratif kehakiman yang berupa promosi, mutase, dan sebagainya.15  

Dalam menjalankan kewenangan diatas maka dibutuhkan individu-

individu yang memiliki kompetensi sesuai standar dan dapat mewakili 

berbagai kelompok untuk mengawasi kekuasaan kehakiman di Indonesia. 

Saat ini Komisi Yudisial beranggotakan sebanyak 7 (tujuh) orang anggota 

dengan komposisi keanggotaan yang terdiri dari 2 (dua) mantan hakim, 2 

(dua) praktisi hukum, 2 (dua) akademisi hukum, dan 1 (satu) anggota 

masyarakat.16 Dalam mengisi jabatan anggota Komisi Yudisial tentunya 

dibutuhkan mekanisme pengisian jabatan. Dalam hal ini pengisian jabatan 

anggota Komisi Yudisial dilakukan dengan individual candidate system 

yakni pemilihan dilakukan secara umum dengan keterwakilan yang setara, 

dan dipilih melalui pemilihan yang rahasia. 

Secara umum pelaksanaan pengisian jabatan calon anggota Komisi 

Yudisial diawali dengan Presiden Republik Indonesia akan membentuk 

sebuah panitia khusus yang disebut dengan Panitia Seleksi dengan komposisi 

keanggotaan yang sesuai dengan ayat (2) Pasal 28 Undang-Undang Nomor 

 
15 Ahsin Thohari, Komisi Yudisial: Susunan dan Kedudukannya di berbagai negara serta 

pelembagaannya dalam system ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta: FH UI, 2004), hlm. 281. 
16 Saat ini Komisi Yudisial dipimpin oleh Dr. Jaja Ahmad Jayus, S,H., M.Hum selaku 

Ketua Komisi Yudisial dan Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Komisi 

Yudisial beserta jajarannya yakni Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum selaku Ketua 

Bidang Rekrutmen Hakim, Sukma Violetta, S.H., LL.M. selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim 

dan Investigasi, Dr. H. Sumartoyo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, 

Penelitian dan Pengembangan, Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Pencegahan dan 

Peningkatan Kapasitas Hakim, dan Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum selaku Ketua Bidang Hubungan 

Antar Lembaga dan Layanan Informasi. 
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18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2004 Tentang Komisi Yudisial (UU 18/2011) dan dibentuk melalui 

Keputusan Presiden. Kemudian Panitia Seleksi memiliki tugas untuk 

mengumumkan masa pendaftaran, melakukan seleksi administrasi, dan fit 

and proper test. Sebelum calon anggota melakukan pendaftaran, wajib untuk 

memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU 

18/2011. Apabila calon anggota tidak memenuhi persyaratan maka 

permohonan pendaftaran akan ditolak. Pada umumnya proses pendaftaran 

akan dibuka selama 15 (lima belas) hari.  

Setiap calon anggota yang memenuhi persyaratan diatas maka dapat 

mengikuti seleksi yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu Tahap I dan Tahap II. 

Tahap I merupakan seleksi administratif yakni setiap pendaftar atau calon 

anggota akan mengirimkan dokumen-dokumen yang ditentukan oleh Panitia 

Seleksi. Calon anggota diberikan tes objektif yang berupa tanya jawab antara 

calon anggota dengan Panitia Seleksi dan pembuatan makalah. Sedangkan 

dalam pembuatan makalah, calon anggota Komisi Yudisial diberikan 

sebanyak 6 (enam) topik yang disiapkan Panitia Seleksi dan wajib 

diselesaikan dalam 3 (tiga) jam tanpa menggunakan buku referensi.17 Namun 

dalam seleksi periode 2015-2020 uji makalah ini disatukan dengan dokumen-

dokumen yang dikirimkan dalam seleksi administratif. 

 
17 “71 Orang Calon Anggota KY Jalani Tes Objektif dan Pembuatan Makalah” 

<https://www.setneg.go.id/baca/index/71_orang_calon_anggota_ky_jalani_tes_obyektif_dan_pem

buatan_makalah>, diakses pada 7 Maret 2020 

https://www.setneg.go.id/baca/index/71_orang_calon_anggota_ky_jalani_tes_obyektif_dan_pembuatan_makalah
https://www.setneg.go.id/baca/index/71_orang_calon_anggota_ky_jalani_tes_obyektif_dan_pembuatan_makalah
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Kemudian Seleksi Tahap II merupakan fit and proper test, pada tahap 

ini biasanya dilakukan beberapa proses seperti penulisan rekam jejak, tes 

kesehatan, dan tes wawancara yang dilakukan dalam 2 (dua) hari. Pada 

umumnya tahap ini merupakan wawancara antara calon anggota dengan 

anggota Komisi III DPR yang sedang menjabat. Setelah seleksi selesai 

dilakukan maka Panitia Seleksi wajib memilih dan menentukan 14 (empat 

belas) calon anggota Komisi Yudisial untuk diajukan kepada Presiden. 

Kemudian Presiden akan meneruskan daftar calon anggota tersebut kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR berwajiban untuk memilih dan 

menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari dan disampaikan kembali kepada Presiden. Setelah itu Presiden 

wajib untuk mengangkat dan mengesahkan ketujuh calon anggota tersebut. 

Namun semenjak dikeluarkannya Putusan MK No. 16 Tahun 2014 maka 

terjadi perubahan dalam pengaturan pengisian jabatan yakni dikuranginya 

jumlah calon anggota dari 14 (empat belas) orang menjadi 7 (tujuh) orang, 

dan DPR tidak lagi berwenang untuk “memilih dan menetapkan” melainkan 

hanya “menyetujui” saja. 

Dihilangkannya kewenangan DPR dalam memilih dan menetapkan 

juga dipengaruhi oleh buruknya kinerja DPR khususnya Komisi III dalam 

proses seleksi calon anggota Komisi Yudisial. Salah satunya adalah 

pemilihan yang terjadi pada tahun 2010, Presiden terlambat dalam 

membentuk Panitia Seleksi yang bertugas untuk bertanggungjawab atas 

pendaftaran hingga proses seleksi calon anggota Komisi Yudisial, yang 
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kemudian keterlambatan ini dilanjuti oleh DPR yang hingga 3 hari sebelum 

tanggal jatuh tempo belum juga menetapkan agenda fit and proper test.18 Hal 

ini sangat disayangkan karena kedudukan Komisi Yudisial sangat penting 

hingga dituliskan dalam UUD NRI 1945, maka sejatinya dapat dikatakan 

Komisi Yudisial memiliki derajat yang sama dengan Mahkamah Konstitusi 

dan seharusnya diberikan prioritas karena fungsinya sebagai penegak etik 

hakim. 

Kemudian fit and proper test yang diakan oleh Komisi III DPR juga 

tidak memiliki standar tertentu sehingga seringkali pemilihan dilakukan 

secara objektif. Salah satunya adalah fit and proper test pada tahun 2015 

dimana Komisi III mengambil keputusan kontroversial yakni menolak 

mantan hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Harjono yang menurut Komisi III 

tidak memenuhi syarat integritas karena jawabannya tidak sesuai dengan 

konstitusi. Padahal kewenangan untuk menguji integritas dimiliki Panitia 

Seleksi yang dilakukan pada seleksi Tahap II, seharusnya Komisi III DPR 

tidak berwenang untuk menjalankan technical election melainkan hanya 

political election saja yakni pemilihan yang mengedepankan ideologi,visi, 

atau agenda calon bila terpilih. Kemudian Komisi III DPR juga tidak 

menerapkan asas transparansi dengan hanya memberi alasan bahwa Komisi 

III DPR beranggapan calon anggota KY tidak sesuai dengan konstitusi. 

 
18“Seleksi Anggota KY Terbengkalai, Permahi Gugat DPR”, 

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ce637ef50853/seleksi-anggota-ky-terbengkalai-

permahi-gugat-dpr-/>, diakses pada 7 Maret 2020 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ce637ef50853/seleksi-anggota-ky-terbengkalai-permahi-gugat-dpr-/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ce637ef50853/seleksi-anggota-ky-terbengkalai-permahi-gugat-dpr-/
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Padahal seharusnya Komisi III DPR harus memberikan alasan tertulis kepada 

Presiden terhadap penolakan tersebut. 

Ketidakseriusan Komisi III DPR dalam menjalankan agenda fit and 

proper test juga dapat dilihat dalam absensi  anggota Komisi III DPR yang 

tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang dari 53 (lima puluh tiga) total anggota 

Komisi III DPR.19 Minimnya kehadiran anggota juga membuat proses fit and 

proper test tidak akuntabel sehingga muncul dugaan-dugaan bahwa setiap 

calon pejabat publik yang diseleksi oleh DPR merupakan kendaraan politik 

bagi mereka dan sudah ditentukan jauh sebelum penetapan dilakukan.20 

Seperti yang dituliskan sebelumnya Indonesia menggunakan sistem 

pemilihan individual candidate system. Secara umum sistem pemilihan 

anggota lembaga di dunia terbagi menjadi 5 (lima) yakni Unified Nomination 

System, Diversified Formation, Hybrid System, Individual Candidates 

System, Mandate System.21  

Komisi Yudisial bukan satu-satunya lembaga negara eksternal yang 

bertugas untuk mengawasi kekuasaan kehakiman melainkan terdapat lebih 

dari 60 (enampuluh) negara di dunia yang memiliki lembaga serupa. Dalam 

Skripsi ini penulis memilih dan menentukan negara Perancis dan Belanda 

sebagai negara pembanding. Lembaga pengawas kehakiman di Perancis 

dikenal dengan sebutan Conseil Superiore della Magistratum (“CSM”) yang 

 
19“Ketidaklayakan Fit and Proper Test Calon Anggota KY”, 

<https://geotimes.co.id/kolom/ketidaklayakan-fit-and-proper-test-calon-anggota-ky/>, diakses pada 

tanggal 14 Februari 2020 
20 ibid 
21 Wim Voerman, Seminar on Comparative Models of Judicial Commision: Peran Komisi 

Yudisial di Era Transisi Menuju Demokrasi, Jakarta, 5 Juli 2010. 

https://geotimes.co.id/kolom/ketidaklayakan-fit-and-proper-test-calon-anggota-ky/
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pengaturan lembaga ini tercantum dalam Article 64 dan 65 Konstitusi 

Perancis. Secara kedudukan lembaga ini berada dibawah Presiden dan 

memiliki tugas spesifik untuk membantu Presiden dalam merealisasikan 

independensi kekuasaan kehakiman. Lahirnya CSM dilatar belakangi oleh 

adanya ketidakpercayaan terhadap akuntabilitas kekuasaan kehakiman, dan 

untuk melindungi dari intervensi kekuasaan lain.22 CSM terdiri dari 22 

(duapuluh dua) orang dengan komposisi presiden Pengadilan Kasasi sebagai 

ketua formation de siege, kepala jaksa penuntut umum Pengadilan Kasasi 

sebagai ketua formation du parquet, 6 (enam) anggota hakim, 6 (enam) 

anggota penuntut umum, 1 (satu) anggota Consel d’Etat, dan 6 (enam) 

masyarakat yang ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Perancis, presiden 

Majelis Nasional, dan presiden Senat.23 CSM juga dibagi menjadi 3 (tiga) 

formation atau divisi yakni formation de siege, formation du parquet, dan 

divisi perwakilan masyarakat.24 

Lembaga pengawas kehakiman di Belanda dikenal dengan Netherland 

Council of Judiciary (NCJ). Kewenangan lembaga ini diatur dalam 

Netherland Judicial Act 1827, Section 84-109 Part 6. Council for Judiciary. 

Gagasan lahirnya lembaga ini muncul pada tahun 1998 dengan 

dikeluarkannya Leemhuis Commission yang berisi mengenai saran kepada 

Menteri Kehakiman untuk membentuk sebuah lembaga penengah sebagai 

 
22 Autheman, Global Best Practices: Judicial Councils. Lessons Learned from Europe and 

Latin America (IFES Rule of Law White Paper Series, 2004), hlm .1. 
23 Wim Voeman, Peran Komisi Yudisial di Era Transisi Menuju Demokrasi (Jakarta, 

2010), hlm. 73. 
24 Ibid. 
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jembatan antara sistem politik yang bertanggungjawab atas administrasi dan 

organisasi yudisial itu sendiri untuk menjamin independensi kehakiman di 

Belanda.  Kemudian NCJ lahir pada tahun 1998 dan mengalami beberapa 

perubahan signifikan seperti tahun 2002. Berdasarkan pada Section 84 p.4 Act 

1827, komposisi keanggotaan NCJ terdiri dari 3 (tiga) anggota kehakiman 

dan 2 (dua) anggota non-kehakiman dengan mekanisme pengisian melalui 

rekomendasi yang oleh Menteri Kehakiman, anggota NCJ, dan Komite 

Khusus. Kemudian hasil rapat ketiga badan tersebut akan dikirimkan kepada 

Raja untuk diangkat melalui Royal Decree dengan masa keanggotaan selama 

6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) tahun, selain itu dalam 

menjalankan tugas dan kewenangannya anggota NCJ didukung oleh 140 

(seratus empat puluh) staf.25 Saat ini keanggotaan NCJ terdiri dari 4 (empat) 

orang anggota. Maka dapat dikatakan jumlah keanggotaan NCJ bersifat 

fleksibel karena berdasar pada keputusan anggota itu sendiri,  

Oleh karena itu berdasarkan pada latar belakang diatas penulis merasa 

bahwa perlu diadakan studi banding dengan pengaturan dan pengisian jabatan 

anggota Komisi Yudisial dengan pengaturan dan pengisian jabatan anggota 

Conseil Superieur de la Magistrature dan Netherlands Council for the 

Judiciary untuk dapat ikut serta dalam mengembangkan pengaturan dan 

pengisian jabatan Komisi Yudisial kedepannya. 

 
25 Mr. Joop Pot, The Financing of the Judicial System in the Netherlands: Seminar 

Implementation of Performance Based Budgeting in Judiciary System, Presentatie Indonesie on 

Oktober 2010. Lihat juga Komisi Yudisial, Studi Perbandingan…., hlm. 89. 
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1.2   Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan pengisian jabatan anggota Komisi 

Yudisial di Indonesia dengan Conseil Superieur de la Magistrature di 

Perancis dan Netherlands Council for the Judiciary di Belanda? 

2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengisian jabatan anggota Komisi 

Yudisial di Indonesia dengan Conseil Superieur de la Magistrature di 

Perancis dan Netherlands Council for the Judiciary di Belanda? 

1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan bagaimana pengaturan dan pelaksanaan mekanisme 

pengisian jabatan anggota lembaga Komisi Yudisial di Perancis dan 

Belanda sesuai dengan kebijakan yang berlaku. 

2. Untuk menganalisa dan mengkaji syarat dan mekanisme pengisian jabatan 

anggota Komisi Yudisial yang ideal dan dapat diaplikasikan di Indonesia.  

1.4   Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi studi ilmu hukum dan perkembangan hukum ketatanegaraan di 
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Indonesia khususnya dalam bidang pengawasan kekuasaan kehakiman di 

Indonesia. 

2. Manfaat Praktis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

Panitia Seleksi sebagai penyelenggara seleksi calon anggota Komisi 

Yudisial agar dapat meningkatkan kualitas, efektifitas, dan efisiensi dalam 

menyelenggarakan seleksi calon anggota Komisi Yudisial. 

1.5   Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi yang dibahas 

dalam penelitian ini, maka Penulis akan menguraikan secara singkat 

mengenai isi setiap bab yang terdapat dalam Tugas Akhir ini, antara lain: 

BAB I           PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bagian yakni sub-

bab Latar Belakang yang akan dijelaskan mengenai alasan-

alasan penelitian ini dilakukan, sub-bab Rumusan Masalah 

yakni pokok permasalahan yang akan dibahas, sub-bab Tujuan 

Penelitian yakni tujuan dilakukannya penelitian ini, sub-bab 

Manfaat Penelitian yakni manfaat penelitian ini dilakukan bagi 

studi hukum, dan sub-bab Sistematika Penulisan. 

BAB II         TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni sub-

bab Landasan Teori dan sub-bab Landasan Konseptual. Sub-

bab Landasan Teori akan terdiri dari Teori Pengisian Jabatan, 



 

15 
 

dan Teori Lembaga Negara Independen. Untuk sub-bab 

Landasan Konseptual terdiri dari Komisi Yudisial, dan 

Independensi Kekuasaan Kehakiman 

BAB III        METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam Bab ini akan dipaparkan mengenai metode pendekatan 

,metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, serta jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV        HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dalam Bab ini akan diuraikan dan dijelaskan mengenai 

pengaturan dan pelaksanaan pengangkatan anggota Komisi 

Yudisial di Indonesia, pengaturan dan pelaksanaan 

pengangkatan anggota Conseil Superieure de la Magistrature 

di Perancis, dan Netherlands Council for the Judiciary di 

Belanda. Kemudian hasil penelitian tersebut akan dianalisa 

dengan teori yang dalam Bab II. 

BAB V          KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam Bab ini akan dituliskan kesimpulan dari pokok 

permasalahan serta saran yang berupa solusi terkait dengan 

permasalahan tersebut. 

 


