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BAB II 

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS 

PERKARA DALAM HUKUM POSITIF 

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum 

Positif 

1. Pengertian Pertimbangan Majelis Hakim 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 

keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping 

itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. 

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan 

hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh 

Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.
1
 

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap 

yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian 

bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang 

diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang 

benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata 

                                                           
1
Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V(Yogyakarta, 

Pustaka Pelajar, 2004), hal.140. 
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baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni 

dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara 

para pihak.
2
 

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga 

memuat tentang hal-hal sebagai berikut: 

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 

disangkal. 

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek 

menyangkut semua   fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / 

diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan 

tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan 

tersebut dalam amar putusan.  

2. Dasar pertimbangan hakim  

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan 

kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan 

hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan 

praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di 

mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat 

menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. 

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 

1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 
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48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu 

kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 

24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat 

(1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum 

Republik Indonesia.
3
 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang 

merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan 

kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra 

yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 

1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak 

mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan 

rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata 

usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.
4
 

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak 

memihak (impartial jugde) Pasal 5 ayat (1)UU No. 48 Tahun 2009.Istilah 

tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan 
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Ibid.,Hal. 142. 
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Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996),Hal.94. 
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putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan 

tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tapatnya 

perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili 

menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.
5
 

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan 

dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus 

menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan 

kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan 

menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru 

dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim 

dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa 

dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur 

dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 

yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili 

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang 

jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk 

bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal 

(doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada 

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam 

Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, 
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mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat”. 

B. Pertimbangan bersifat yuridis dan nonyuridis 

Pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan 

hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang 

penting diketahui oleh pihak-phak yang berperkara dan hakim yang meninjau 

putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi. Dalam 

memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya 

akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertamaakan dilihat dari segi 

pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang 

bersifat non-yuridis. 

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang 

didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan 

dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di 

dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya 

adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, 

barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain 

sebagainya. 

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan 

itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.Dakwaan selain berisikan 
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identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan 

dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
6
 

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan 

pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun 

subsudair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih 

mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya pencurian (biasa) pada 

Pasal 362 KUHP. Namun, kalau orang tersebut selain melakukan 

pencurian biasa, membawa pula senjata api tanpa izin berwajib, dalam 

hal ini dakwaan disusun secara kumulatif, artinya terdakwa didakwa dua 

macam pidana (delik) sekaligus, yaitu pencurian biasa dan membawa 

senjata api tanpa izin. Oleh karena itu, dalam penyusunan dakwaan ini 

disusun sebagai dakwaan I, II, III dan seterusnya. 

Selanjutnya, dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum 

ragu untuk menentukan penentuan hukum pidana yang akan diterapkan 

atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, 

misalnya apakah suatu perbuatan merupakan pencurian ataukah 

penadahan. Dalam praktik dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan 

dakwaan subsidair, karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun 

penuntut umum menurut bentuk subsidair, yakni tersusun atas primair 

dan subsidair. 

Sebagai suatu gambaran bahwa dakwaan penuntut umum menjadi 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
7
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Rusli Muhammad. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia.(Yogyakarta: PT. Grafindo 

Persada. 2006). hal. 124-125. 
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b) Keterangan Terdakwa 

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, 

digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang 

dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau 

yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. 

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam 

bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan 

terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan 

oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban 

atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun 

penasihat hukum. Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana (KUHAP) 

menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan 

terdakwa” seperti digunakan di dalam HIR. Istilah “keterangan 

terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan 

keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan 

kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan 

dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi 

dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.
8
 

c) Keterangan Saksi 

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam 

menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat 

dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai 

                                                                                                                                                               
7
Ibid.,hal. 126.  

8
Ibid. Hal.126-127 
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sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami 

sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan 

mengangkat sumpah. 

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan 

yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh 

dari orang lain atau kesaksian de auditu testimonium de auditu tidak 

dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. 

Kesaksian de auditu merupakan keterangan-keterangan tentang 

kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang dapat dilihat atau dialami, bukan 

oleh saksi sendiri, tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh 

orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang 

didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut. 

Keterangan demikian ini dalam ilimu hukum acara pidana disebut pula 

dengan istilah testimonium de auditu atau hearsay evidence. 

Kesaksian de auditu dimungkinkan dapat terjadi di pengadilan. 

Oleh karena iu, hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian 

itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu, sedini mungkin 

harus diambil langkah-langkah pencegahan, yakni dengan bertanya 

langsung kepada saksi bahwa apakah yang ia terangkan itu merupakan 

suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan dialami sendiri. Apabila 

ternyata yang akan diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang ia tidak 

dengar, lihat, dan dialami sendiri, sebaiknya hakim membatalkan status 

kesaksiaanya atau tidak perlu mendengar lebih lanjut keterangannya dan 
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memerintahkan keluar dari ruang sidang. Dengan demikian, akan 

terhindar kesaksian de auditu, berarti pula hanya akan dihasilkan 

kesaksian yang bernilai alat bukti yang sah. Keterangan saksi tampaknya 

menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangakan hakim dalam 

putusannya.
9
 

d) Barang-barang Bukti 

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat 

dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan 

sidang pengadilan, yang meliputi: 

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian 

diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; 

2. benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak 

pidana atau untuk mempersiapkan; 

3. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 

pidana; 

4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak 

pidana; 

5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana 

yang dilakukan; 

Barang bukti yang dimaksud diatas tidak termaksud alat bukti, 

sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dakwa. 
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Meskipun bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum 

menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya, kemudian 

mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam 

pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun 

kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan 

membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada 

terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang 

hal itu. 

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan 

menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan 

yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan 

lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa 

maupun para saksi. Barang bukti ini juga ada dan cenderung 

dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.
10

 

e) Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana 

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan 

adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula 

terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang 

diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh 

terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan 

atau tindakan oleh hakim. 
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Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu 

selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut 

umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui 

alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak 

memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum 

pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari 

setiap pasal yang dilanggar, berarti terbuktilah menurut hukum kesalahan 

terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum 

pidana itu. 

Berdasarkan atas Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat 

di dalam surat putusan pemidanaan adalah, pasal peraturan-peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.
11

 

2. Pertimbangan yang Bersifat Nonyuridis 

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan 

sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum / peraturanya. Fiat Justitia 

et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). 

Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. 

Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya 

seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim 

dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. 

Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan 

yang bersifat nonyuridis sebagai berikut: 
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a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa 

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam pembahasan 

ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta 

dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana 

kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering 

menjadi latar belakang kejahatan.Kemiskinan, kekurangan, atau 

kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras 

mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup 

senantiasa mendesaknya. Akhirnya bagi yang lemah iman, dengan 

mudah menentukan pilihan berbuat pidana. 

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi 

orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka 

yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak 

menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu 

ingin memiliki bagi golongan kaya. Usaha memiliki itulah, yang kadang 

dilakukan melalui dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, 

misalnya, korupsi, manipulasi, penyelundupan, suap, penyalahgunaan 

kekuasaan dan lain sebagainya. 

Disharmonis hubungan sosial terdakwa, baik dalam lingkungan 

keluarganya, maupun orang lain (korban kejahatan), juga merupakan 

suatu keadaan yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan. 

Pertengkaran yang berkepanjangan antara suami istri tidak hanya sekedar 
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berakhir dengan perceraian, melainkan kadangkala diakhiri dengan 

tindak pidana, misalnya terdakwa membunuh istri atau suaminya. 

Disharmonis hubungan sosial dalam keluarga berakibat fatal pula bagi 

perkembangan anak keturunan. Tidak jarang dijumpai banyak anak yang 

gagal dan jiwanya mengalami frustasi terus-menerus, bahkan menjadi 

nakal dan jahat akibat dari keadaan hubungan yang tidak harmonis itu.
12

 

b) Akibat Perbuatan Terdakwa 

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa 

korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perbuatan pidana 

pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. 

Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi 

korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian 

pula pada bentuk kejadian lain, misalnya perkosaan, narkotika, dan 

kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk, 

tidak saja kepada korbannya, melainkan kepada masyarakat luas. Bahkan 

akibat perbuatan terdakwa dan kejahatan yang dilakukan tersebut dapat 

pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan 

dan ketentuan mereka senantiasa terancam.
13

 

c) Kondisi Diri Terdakwa 

Pengertian kondisi diri terdakwa dalam pembahasan ini adalah 

keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, 

termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik 
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dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan 

psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam 

keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman 

atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak 

normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat 

yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh 

masyarakat atau kah sebagai gelandangan, dan sebagainya. 

Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu 

kejahatan tertentu pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri seperti 

yang dimaksudkan di atas. Mungkin terdakwa ketika itu kondisi dirinya 

dalam keadaan marah, dendam, terancam keselamatan dirinya, atau 

mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak normal. Dilihat dari 

segi status sosialnya, barangkali terdakwa ketika itu mempunyai status 

sosial tinggi, atau justru sebaliknya status sosialnya rendah.
14

 

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa 

Di dalam KUHP maupun dalam KUHAP tidak ada satu aturan pun 

yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi 

terdakwa harus dipetimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang 

berupa pemidanaan. Hal ini berbeda konsep dengan KUHP Baru di mana 

terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus 

dipertimbangkan oleh hakim. 
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Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan, 

hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya 

tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, 

riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan 

pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap 

masa depan pembuat dan pendangan masyarakat terhadap tindak pidana 

yang dilakukan. 

Berdasarkan konsep KUHP itu, salah satu yang harus 

dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, 

misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang 

belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun 

demikian kondisi sosial ekonomi tersebut sepanjang hal tersebut 

merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.
15

 

e) Faktor Agama Terdakwa 

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat 

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang 

lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam 

putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan 

ketuhanan.Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang 

berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat 
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putusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh 

ajaran-ajaran agama. 

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila 

hanya sekedar meletakkannya kata “Ketuhanan” pada kepala, putusan 

melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik 

tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan 

para pembuat kejahatan. Bila demikian hanya, wajar dan sepatutnya 

bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusannya. 

Sebelum mengungkapkan lebih lanjut gambaran pertimbangan 

hakim berkaitan dengan faktor agama, perlu dijelaskan lebih dahulu 

mengapa penulis menggolongkan faktor agama ini sebagai pertimbangan 

yang bersifat nonyuridis. 

Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat 

nonyuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP 

maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor 

agama harus dipertimbangan dalam putusan. Namun perlu pula dicatat 

bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang 

bersifat nonyuridis tidak berarti penulis memisahkan agama dengan 

hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan 

hukum. Karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan 
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faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang 

bersifat nonyuridis.
16

 

C. Pertimbangan Hakim Dalam Penemuan Hukum dan Penerapan Hukum  

1. Penemuan Hukum 

Setelah fakta-fakta yang dianggap benar ditemukan selanjutnya hakim 

melakukan proses penemuan hukumnya dan menerapkan dalam peristiwa 

hukum. 

Menentukan atau mencari hukumnya tidaklah sekedar mencari 

Undang-undangnya saja untuk diterapkan dalam peristiwa konkrit 

melainkan bagaimana agar peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada 

Undang-undangnya, sebaliknya Undang-undang harus disesuaikan dengan 

peristiwa konkrit. 

Dalam proses penemuan hukum inilah metode induktif dan dedukatif 

dipakai sebagai dasar metode analisa hakim. Proses penemuan hukum selalu 

dirumuskan FXR = C. 

F = adalah lambang fakta tetap yaitu fakta sementara (dalil gugat) 

yang telah melalui proses pembuktian. 

X = adalah lambang proses analisa yang logis baik secara induktif 

maupun dedukatif. 

R = adalah lambang Rule / ketentuan hukum normative dan nilai-nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat. 
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C = adalah lambang kesimpulan hakim yang merupakan hukum yang 

telah ditemukan setelah melalui FXR tersebut.  

Menurut proses manajemen input – proses – output akan selalu 

memberikan gambaran benar tidaknya proses tersebut. Jadi penemuan 

hukum akan benar jika input dan proses tersebut juga benar. 

Sebelum C diperoleh maka tugas yang harus dilakukan menganalisa 

hukum yang dalam hal ini X tersebut diatas secara bebas. 

Penemuan hukum akan terus dilakukan dengan cara interprestasi, 

kontruksi / analogi, yang dikalangan Eropa Continental tidak memisahkan 

kedua hal ini tapi Anglo Saxon memisahkan kedua hal tersebut. 

Menurut Prof. Ahmad Ali interprestasi hanya bersifat menentukan arti 

kata-kata dari Undang-undang, sedangkan kontruksi merupakan pemecahan 

dari makna undang-undang sehingga bisa dipakai dalam peristiwa konkrit 

yang sedang diadili.
17

 

Proses penemuan hukum (rechtsvinding) dengan metode peranalogian 

yang dalam system penalaran yang dikenal dengan 3 (tiga) bentuk yaitu: 

a. Argumentum Analogis  

Ini hampir mirip dengan Qiyas ilmu Ushul Fiqih, yakni peristiwa 

konkrit yang belum diatur dalam Undang-undang tetapi mempunyai 

sebab yang sama, serupa atau sejenis dengan yang diatur dalam Undang-

undang. 
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b. Penyempitan Hukum (rechts Verfijning) 

Terkadang suatu aturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya 

terlalu umum dan luas, dalam situasi tertentu aturan menghendaki 

penerapan yang bersifat membatasi, pembatasan itu didasari dengan 

pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan. 

c. Argumentum a contrario 

Ini hampir mirip dengan mafhum Mukhalafah dalam ilmu ushul 

Fiqih, suatu peristiwa yang telah ditetapkan dalam undang-undang 

dengan penalaran Qarinah / indikasi sebaliknya (a contrario) dapat 

ditetapkan hukumnya. 

2. Penerapan Hukum  

Menerapkan undang-undang pada peristiwa hukum tidak lain dari 

menerapkan silogisme, setelah hukumnya ditemukan dan kemudian undang-

undang diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus 

menjatuhkan putusannya untuk itu harus diperhatikan 3 (tiga) faktor yang 

seharusnya diterapkan secara proposional yakni: 

 Rasa Keadilan. 

 Kepastian Hukum. 

 dan Kemanfaatan. 

Adapun kegiatan pokok penerapan tersebut adalah:
18

 

a. Menyaring dengan teliti dari beberapa hukum dalam suatu sistem hukum 

untuk dapat diterapkan dalam beberapa kasus yang telah ditemukan. 
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b. Menafsirkan peraturan hukum tersebut untuk memahami maksudnya. 

c. Menerapkan hukum yang telah ditemukan dan ditafsirkan tersebut. 

Untuk dapat melaksnakan ketiga kegiatan tersebut haruslah diketahui 

tentang: 

a. Sumber Hukum 

Adalah seperangkat peraturan yang membentuk suatu sistem 

hukum.Menurut PROPENAS (GBHN) materi hukum meliputi aturan 

baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan 

segenap dimensi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang 

bersifat mengikat. 

Oleh karena itu sumber hukum untuk menemukan hukum oleh 

Hakim adalah: 

 Peraturan perundang-undangan. 

 Hukum tidak tertulis. 

 Hukum kebiasaan. 

 Yurisprudensi. 

 Ilmu Pengetahuan. 

b. Metode dan Tehnik Penafsiran Hukum 

Untuk memahami maksud ketentuan-ketentuan didalam peraturan 

perundang-undangan haruslah menggunakan metode atau tehnik 

interprestasi yakni: 

 Gramatikal. 

 Teleologis / Sosiologis. 
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 Sistematis / Logis. 

 Historis.
19

 

 Komperatif. 

 Futuristis. 

Sedang interprestasi otentik yakni penafsiran dengan penjelasan 

yang diberikan oleh Undang-undang dalam teks. Sebenarnya penjelasan 

dalam undang-undang tidaklah termasuk dalam ajaran tentang penafsiran 

hukum. 

Peraturan umum mengenai pertanyaan metode interprestasi mana 

dalam peristiwa konkrit mana yang harus digunakan oleh Hakim boleh 

dikatakan tidak pernah ada. 

Hakim akhirnya akan menjatuhkan pilihannya berdasarkan 

pertimbangan metode manakah yang paling meyakinkan dengan hasil 

yang paling memuaskan. 

Pemilihan mengenai metode interprestasi merupakan hak otonomi 

Hakim dalam penemuan hukum. Didalam putusan-putusannya Hakim 

tidak perlu dan tidak pernah menegakkan argument atau alasan apa yang 

menentukan sang Hakim untuk memilih metode interprestasi tertentu. 

3. Penalaran Hukum dan Silogisme 

a. Penalaran Hukum 
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Setelah norma hukumnya ditemukan dari sumbernya dan telah 

dipahami maksudnya maka tahap akhir dari prosedur penemuan hukum 

ialah menerapkan hukum tersebut meliputi 2 (dua) kegiatan pokok yaitu: 

1) Penalaran berdasarkan kaedah-kaedah logika. 

2) Mencari dasar-dasar kebenaran putusan. 

Penalaran adalah suatu proses berfikir yang berusaha menghubung-

hubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang diketahui menuju 

suatu kesimpulan. 

1) Kwalitas Preposisi. 

2) Kwalitas suatu preposisi.
20

 

Apabila kwalitas dan kwantitas tersebut digabungkan maka 

preposisi dapat dibagi sebagai berikut: 

1) Preposisi affermatif universal. 

2) Preposisi negative universal. 

3) Preposisi affermatif particular. 

4) Preposisi negative particular. 

Hakim dalam memutuskan perkara tang diadilinya 

menggunakan penalaran, konsep, preposisi (pernyataan), metode 

deduksi, dan induksi. 

Suatu keputusan apabila memenuhi prinsip-prinsip 

argumentatife, maka kesimpulan yang diambil akan tepat. Ada 3 (tiga) 

tehnik penalaran hukum yaitu: 
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1) Tehnik Mekanik atau Yuridis 

a) Hakim menganalisa peristiwa hukum yang ditentukan oleh 

hukum menjadi unsur-unsur. 

b) Hakim akan menganalisa peristiwa hukum yang 

disengketakan menjadi unsur-unsur. 

c) Kemudian membandingkan kedua unsur-unsur tersebut. 

d) Lalu menarik kesimpulan dengan penalaran silogisme. 

2) Tehnik Historik 

a) Hakim pertama-tama mengkaji latar belakang suatu norma 

hukum yang akan ditetapkan. 

b) Kemudian hakim akan menggunakan tehnik gemetric yuridis. 

3) Tehnik Equetable 

a) Hakim disamping menggunakan tehnik tersebut diatas juga 

memasukkan unsur rasa keadilan.
21

 

b. Silogisma 

Hakim dalam mengambil keputusan menggunakan bentuk 

pemikiran deduktif dan induktif. Bentuk deduktif yang banyak digunakan 

oleh Hakim adalah bentuk “silogisma”. 

Silogisma adalah bentuk formal dari deduksi yang terdiri atas 

preposisi-preposisi ketegorik. Silogisma merupakan bentuk kesimpulan 

dari suatu preposisi (premis mayor) dengan perantara preposisi lain 

(premis minor). 
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Dalam silogisme digunakan 3 (tiga) term, pertama merupakan 

subyek kesimpulan (S), kedua Predikat kesimpulan (P), dan yang ketiga 

merupakan term Perantara (M). Bentuk dasar dari silogisma adalah 

sebagai berikut: 

 M ............. P 

 S .............. M 

 S .............. P 

Ada juga yang disebut silogisma hipotetik atau silogisma 

dengan perumusan bersyarat yakni dalam bentuk apabila “P” maka 

“Q”. 

Pada umumnya Hakim menggunakan metode silogisma 

deduktif yang dikenal dengan bentuk: 

 Premis Mayor : semua manusia pasti mati 

 Premis Minor : Ali adalah manusia 

 Kesimpulan : jadi Ali pasti mati 

Sehingga bentuk tersebut apabila diubah menjadi pola berfikir 

argumentative dalam penalaran hukum akan menjadi: 

 Premis Mayor akan menjadi norma hukum 

 Premis Minor adalah fakta yang konstatir 

 Kesimpulan adalah keputusan hakim 

Contoh konkritnya : 

Norma Hukum : 
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Setiap orang yang mengambil barang dengan maksud 

memilikinya dengan melawan hukum dapat dijatuhi hukuman pidana 

penjara setinggi-tingginya 5 tahun (KUHP pasal 362). 

Fakta yang dikonstatir :  

Abu telah mengambil barang orang lain dengan melawan 

hukum. 

Putusan :  

Maka Abu dapat dijatuhi pidana maximal 5 tahun. 

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya 

Hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. 

Menentukan hukum tidak sekedar mencari undang-undang atau 

dalil-dalil, tetapi harus menganalisa sedemikian rupa sehingga dapat 

diterapkan peristiwa konkrit.
22

 

4. Pengambilan Keputusan. 

Keputusan Hakim dengan menggunakan penalaran berdasarkan 

kaedah-kaedah logika tersebut barulah merupakan keputusan yang tepat. 

Tetapi tidak tepat saja, Hakim juga berkwajiban menilai kebenaran 

putusan tersebut dengan cara : 

a. Apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan sistem hukum yang 

berlaku. 

b. Memperhitungkan akibat keputusannya tersebut terhadap sengketa 

atau perkara yang secara potensial akan timbul. 
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c. Kesesuaian dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah 

masyarakat. 

Bahwa hasil proses keputusan akan benar hanya apabila fakta, 

hukum dan penalaran hukumnya benar, kalau salah satunya salah maka 

pasti salahlah putusan yang dijatuhkan sang Hakim. 

Kalau seorang Hakim hendak menjatuhkan putusannya maka ia 

harus berusaha agar seberapa mungkin dapat diterima oleh masyarakat. 

Oleh sebab itu hakim harus meyakinkan para pihak dengan alasan atau 

pertimbangan-pertimbangan bahwa putusan itu tepat, benar dan ada 

manfaatnya. 

Ada beberapa pihak yang menjadi sasaran Hakim dalam membuat 

suatu keputusan yaitu : 

a. Para pihak berperkara 

 Hakim harus memberikan tanggapan terhadap tuntutan pihak 

berperkara dengan tepat dan tuntas. 

 Secara obyektif putusan yang demikian akan dapat diterima 

bukan hanya oleh penggugat tetapi juga oleh Tergugat. 

b. Masyarakat 

 Hakim harus mempertanggung jawabkan putusannya terhadap 

masyarakat dengan melengkapi yang menjadi alasan dan 

pertimbangan yang tepat, tuntas, dan benar.
23
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 Hakim harus mempertimbangkan perkembangan masyarakat 

sehingga putusannya harus sesuai pula dengan perkembangkan 

masyarakat. 

c. Pengadilan Banding 

Hakim tingkat pertama harus memperhitungkan jangan 

sampai putusannya dibatalkan oleh Hakim tingkat Banding kecuali 

jika telah berusaha sekeras-kerasnya membuat putusan dengan 

alasan-alasan yang cukup kuat, lengkap, dan tuntas.Alur penalaran 

Hakim tersebut harus tergambar dalam putusannya pada 

pertimbangan hukumnya.Apabila pertimbangan tersebut tidak 

mencerminkan alur penalaran yang baik maka, putusan dapat 

dianggap tidak cukup beralasan dan dengan keadaan seperti 

tersebut maka putusannya dapat dibatalkan oleh mahkamah Agung 

Republik Indonesia.
24
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