
 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) 

 

1. Pengertian dissenting opinion 

Menurut Gigih Wijaya (2007, 31) Dissenting opinion merupakan hal baru dalam 

sistem hukum di Indonesia. Pranata dissenting opinion muncul setelah 

dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Menurut Bagir Manan Dissenting opinion adalah pranata yang 

membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan.
13

 

Sedangkan menurut Pontang Moerad dissenting opinion merupakan opini atau 

pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju 

(disagree) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis 

hakim.
14

 

 

2. Kebaikan dan kelemahan pranata dissenting opinion 

Penerapan dissenting opinion memberikan beberapa kebaikan atau keuntungan, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Pranata dissenting opinion merupakan perwujudan nyata kebebasan individual 

hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama Anggota Majelis atau sesama 

                                                 
13

 Bagir Manan, Dissenting Opinion. IKAHI, Jakarta. 2006, hlm 11 
14

 Pontang Moerad, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana. 

Alumni, Bandung, 2005, hlm 111 
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hakim. Pranata ini sejalan dengan essensi kekuasaan kehakiman yang 

merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan 

memutus perkara.; 

2) Pranata dissenting opinion mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat (the 

right to dessent) setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam 

kerangka yang lebih luas, pranata dissenting opinion mencerminkan 

demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara; 

3) Pranata dissenting opinion merupakan instrumen meningkatkan tanggung 

jawab individual hakim. Melalui pranata ini diharapkan hakim lebih 

mendalami perkara yang ia tangani sehingga hakim tersebut bertanggung 

jawab secara individual baik secara moral ataupun sesuai dengan hati 

nuraninya terhadap setiap putusan yang mewajibkan memberikan pendapat 

pada setiap perkara yang diperiksa dan diputus; 

4) Pranata dissenting opinion merupakan instrumen meningkatkan kualitas dan 

wawasan hakim. Melalui pranata dissenting opinion setiap hakim diwajibkan 

mempelajari dan mendalami setiap perkara yang diperiksa dan akan diputus 

karena setiap perkara ada kemungkinan mengandung fakta-fakta dan hukum 

yang kompleks 

5) Pranata dissenting opinion merupakan instrumen menjamin dan meningkatkan 

mutu putusan. Kemungkinan menghadapi dissenting opinion, setiap anggota 

majelis akan berusaha menyusun dasar dan pertimbangan hukum yang dalam, 

baik secara normatif, ilmiah, serta dasar-dasar dan pertimbangan sosiologis 

yang memadai; 
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6) Pranata dissenting opinion merupakan instrumen dinamika dan updating 

pengertian-pengertian hukum. Kehadiran dissenting opinion menunjukkan 

fakta-fakta hukum dalam suatu perkara maupun aturan-aturan hukum, tidak 

bersifat linear. Melalui pranata dissenting opinion pemberian makna yang 

berbeda baik fakta maupun hukum akan menjamin dinamika dan updating 

pengertian suatu kaidah hukum. Dengan cara tersebut akan terjadi aktualisasi 

penerapan hukum; 

7) Pranata dissenting opinion merupakan instrumen perkembangan Ilmu Hukum. 

Ilmu hukum berkembang melalui beberapa cara, yaitu: Perkembangan filsafat 

hukum, teori hukum, dan aturan-aturan hukum. Pranata dissenting opinion 

akan memperkaya bahan kajian hukum baik menyangkut muatan filsafat, teori 

atau doktin, maupun kaidah-kaidah hukum baru yang dibentuk oleh hakim.
15

 

 

Terlepas dari berbagai kebaikan di atas, penerapan dissenting opinion juga 

memiliki beberapa kelemahan, diantaranya sebagai berikut: 

1) Kebenaran dan keadilan mayoritas (kuantitas) 

Pranata dissenting opinion membawa konsekuensi putusan hakim ditentukan 

oleh (dengan) suara terbanyak. Dengan demikian putusan yang benar dan adil 

sesuai dengan kehendak terbanyak (mayoritas). Ada kemungkinan pendapat 

minoritas (dissenting) itulah yang benar dan adil; 

2) Pranata dissenting opinion baik secara keilmuan maupun praktek dapat 

menimbulkan ketidakpastian hukum; 

3) Pranata dissenting opinion dapat mempengaruhi harmonisasi hubungan 

sesama hakim, terutama untuk masyarakat yang mementingkan hubungan 
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emosional di atas hubungan zekelijk, seorang ketua majelis dapat merasa 

ditantang bahkan mungkin direndahkan oleh anggota yang berbeda pendapat; 

4) Pranata dissenting opinion dapat menimbulkan sifat individualis yang 

berlebihan. Hal ini akan terasa pada saat anggota majelis yang bersangkutan 

merasa lebih menguasai persoalan dibanding anggota lain.
16

 

 

B. Pertimbangan Dalam Putusan Hakim 

 

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan 

perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi UU No. 48 tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman 

adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya 

Negara Hukum Republik Indonesia. 

 

Penjatuhan putusan tersebut hakim harus memiliki pertimbangan, dimana 

pertimbangan tersebut merupakan bagian dari setiap putusan, ditegaskan dalam 

Pasal 19 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam sidang 

permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat 

tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan. 

 

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan dasar atau landasan 

bagi hakim untuk menentukan keyakinan hakim itu sendiri dalam menentukan 

kesalahan terdakwa dan pembuktian dalam proses persidangan, pembuktian 
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memiliki asas minimum pembuktian yang dipergunakan sebagai pedoman dalam 

menilai cukup tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya 

terdakwa, dipertegas dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatakan bahwa hakim 

tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Dapat 

disimpulkan pidana baru dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terdakwa 

terbukti bersalah dengan dua alat bukti yang sah. 

 

Berdasarkan Pasal 172 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 yang termasuk alat bukti 

yang sah antara lain : 

1) Keterangan saksi. 

2) Keterangan ahli. 

3) Surat. 

4) Petunjuk. 

5) Keterangan terdakwa. 

 

Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat 

ringannya penjatuhan hukuman atau sentencing (straftoemeting), dalam istilah 

Indonesia disebut “pemidanaan”. Di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika 

Serikat, yang sistem pemerintahannya telah maju atau berkembang pesat telah 

dikembangkan beberapa dasar alasan pemidanaan. Berat ringannya pidana yang 

dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi 

dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan 

sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan 
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jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan 

tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data-data tersebut dapat diperoleh 

dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat terdakwa pernah 

dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya.  

 

Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan 

motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk 

melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau 

memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial 

ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran 

terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan 

tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan 

keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pemidanaan.
17

 

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 UU No. 48 tahun 2009 yang menyatakan 

bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat 

ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari 

terdakwa. 

 

C. Pengertian Lembaga Praperadilan 

 

1. Pengertian Praperadilan 

 

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau 

setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-
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lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara 

pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana 

dan selanjutnya melakukan pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan apakah 

terbukti bersalah atau tidak, serta mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan 

dan pengawasan terhadap putusan yang telah dijatuhkan.
18

 

 

Adapun proses peradilan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan dimuka persidangan. Periode sebelum perkara diajukan ke sidang 

pengadilan biasanya dinamakan pemeriksaan pendahuluan Dalam proses 

pemeriksaan pendahuluan seringkali terjadi tindakan sewenang-wenang yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban 

pemeriksaan dalam pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi hak-hak 

tersangka atau terdakwa terhadap tindakan-tindakan dari penyidik dan penuntut 

umum yang melanggar hukum yang dapat merugikan tersangka maka dibentuklah 

lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan telah diatur dalam Bab X, Bagian 

Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. 

 

Praperadilan merupakan kontrol horizontal yang dipunyai oleh Pengadilan Negeri 

atas permohonan para pihak yang ditentukan oleh KUHAP, untuk mencegah 

penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan 

secara sewenang-wenang.
19
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Pengertian praperadilan telah diatur dalam Bab I tentang ketentuan umum Pasal 1 

butir ke 10 KUHAP adalah wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa 

dan memutus menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini tentang : 

a. Sah atau tidaknya penagkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka 

atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka . 

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas 

permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. 

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya 

atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”. 

 

2. Kewenangan Praperadilan. 

 

Praperadilan bukan merupakan badan tersendiri, melainkan hanya merupakan 

suatu wewenang dari pengadilan saja. Hal ini berdasarkan Pasal 1 butir 10 dan 

Pasal 77 serta Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP. Adapun wewenang yang diberikan 

oleh undang-undang kepada Pengadilan Negeri tersebut adalah untuk memeriksa 

dan memutus mengenai : 

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau 

penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyampingan perkara untuk 

kepentingan umum oleh jaksa agung) Pasal 77. 

b. Berwenang memeriksa tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi 

seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau 

penuntutan Pasal 77. 

c. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian Pasal 82 ayat (1) 

dan (3). 
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d. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atau atas 

penangkapan atau penahanan serta serta tindakan lain tanpa alasan yang 

berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau 

karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak 

diajukan ke Pengadilan Negeri Pasal 95 ayat (2). 

e. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa 

alasan berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau 

hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadialn Negeri 

Pasal 97 ayat.
20

 

 

D. Kedudukan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 

 

Hakim merupakan jabatan yang mempunyai tugas memeriksa dan memutus suatu 

perkara. Seseorang yang memiliki jabatan sebagai Hakim tentunya juga 

menjalankan tugas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Memeriksa dan 

memutus suatu perkara tidaklah semudah orang menentukan suatu tujuan. Tugas 

memeriksa dan memutuskan perkara merupakan tugas yang dilakukan oleh 

seorang yang berdiri di tengah-tengah diantara mereka yang berperkara. Berdiri 

ditengah-tengah diantara mereka yang berperkara tentunya berdiri dengan tegak, 

tidak condong dan dalam posisi imbang.  

 

Kunci utama menjalankan peran di tengah-tengah adalah bahwa putusan yang 

diambilnya menjadi putusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang 

berperkara dengan senang. Inilah inti persoalan keadilan itu dalam suatu putusan 

Hakim. Bagi para Hakim di Indonesia mustinya sudah paham benar tentang 
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keadilan dalam hal ini. Oleh karenanya semestinya dalam memutuskan suatu 

perkara istilah kalah dan menang haruslah dihindari. Bagaimana jika perkara yang 

dihadapi adalah perkara yang berhubungan dengan perbuatan seseorang yang 

merugikan kepentingan umum atau melanggar hak asasi orang lain? Pertanyaan 

tersebut sangatlah terkait dengan persoalan perbuatan pidana yaitu perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang bagi barangsiapa 

yang melanggar larangan tersebut.
21

 Bila persoalannya sudah menyangkut 

persoalan perbuatan pidana tentunya putusan Hakim sangat terkait dengan 

persoalan salah atau tidak salah (guilty or not guilty). 

 

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang 

merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan 

perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan Hakim. Khusus bagi sistem 

peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana 

mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini 

berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan 

pidana.
22

 Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran Hakim 

dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) dan penentuan 

nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu 

perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang 

para penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya (aktor 

intelektual) dari perbuatan pidana tersebut.  
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Mengungkap siapa pelaku yang sebenarnya tidaklah semudah orang membalik 

telapak tangan apabila peristiwa pidana yang terjadi bukanlah suatu perbuatan 

tertangkap tangan. Oleh karenanya untuk mengungkap kebenaran dari peristiwa 

pidana yang terjadi sangatlah diperlukan bukti-bukti yang kuat dan akurat yang 

mendukung kebenaran peristiwanya. Bukti-bukti yang kuat dan akurat inilah yang 

dibutuhkan oleh para penegak hukum untuk menyeret pelakunya guna diminta 

pertanggungjawabannya. 

 

Para penegak hukum memang pihak yang tidak tahu menahu tentang peristiwa 

pidana yang terjadi, namun memiliki tanggungjawab untuk mengungkap 

kebenaran suatu peristiwa yang sudah berlalu. Oleh karenanya dalam 

mengungkap kebenaran peristiwanya para penegak hukum dibantu dengan bukti-

bukti yang kuat dan dengan bukti-bukti inilah kebenaran akan terungkap 

meskipun tidak 100%, namun setidak-tidaknya mendekati peristiwa yang 

sebenarnya karena peristiwa yang sudah belalu tidaklah mungkin untuk diulang 

kembali. Dalam kedudukannya yang demikian inilah sebenarnya Hakim sebagai 

salah satu penegak hukum memiliki posisi yang paling menguntungkan 

ketimbang pihak Polisi (Penyidik) dan Jaksa (Penuntut Umum). Polisi dan Jaksa 

dapat dituntut oleh pihak Tersangka atau Terdakwa bila apa yang dilakukan 

terhadap Tersangka atau Terdakwa salah, sedangkan Hakim tidak dapat dituntut 

bila salah dalam menjatuhkan putusan. 

 

Tanggungjawab ini memanglah tidak mudah dan penuh resiko bila salah dalam 

melakukan tindakannya. Resiko yang diemban apabila menjatuhkan putusan 

pidana mati, namun ternyata yang dijatuhi pidana mati itu bukanlah pelaku yang 
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sebenarnya. Siapa yang dapat mengembalikan nyawa seseorang yang telah 

dipidana mati, namun ternyata salah atas pelakunya. Perintah pencabutan nyawa 

seseorang akan memiliki tanggungjawab yang berat, tidak hanya pada saat dirinya 

hidup namun juga nanti saat dirinya di akherat. Resiko penghuni Neraka 

merupakan cap bagi seorang Hakim yang salah mengeluarkan putusan. Inilah 

yang perlu dipahami oleh setiap Hakim di negeri ini. Karena asas Hakim tidak 

dapat dituntut menyebabkan korban atau keluarganya merasa ada ketidak-adilan. 

Hal ini terkait dengan adanya kesalahan dan perekayasaan perkara yang diperiksa 

oleh Hakim. Bilamana ini terjadi dan mungkin juga sering terjadi di negeri ini, 

harapan diperolehnya keadilan di Pengadilan menjadi sulit. Kesan di Indonesia 

lebih mudah mencari Pengadilan dari pada Keadilan menjadi sebuah kenyataan 

yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya. 

 

Begitu beratnya tanggungjawab Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara 

menempatkan Hakim pada kedudukan yang mulia. Dalam sistem peradilan pidana 

Hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat yang memeriksa dan memutus 

perkara pidana yang diajukan kepadanya. Oleh karena kedudukannya yang 

demikian itu Hakim dihadapkan pada beberapa asas hukum yang melekat pada 

jabatannya itu antara lain: 

a. Hakim (pengadilan) tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya 

dengan dalih hukumnya tidak jelas (Pasal 16 KUHAP). Ketentuan asas ini 

menjelaskan bahwa seorang Hakim yang disodori sebuah perkara maka ia 

wajib memeriksanya, dan tidak diperkenankan menolak dengan dalih 

hukumnya tidak jelas namun Hakim harus dapat membuktikan kebenaran dari 
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peristiwa pidana yang terjadi atas perkara yang diajukan kepadanya, dan ia 

harus dapat menemukan hukumnya; 

b. apa yang telah diputus oleh Hakim harus dianggap benar (res judicata 

proveritate habetur). Ketentuan ini mengindikasikan bahwa Hakim dalam 

memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya merupakan keputusan 

yang benar, karena Hakim melihat dari bukti-bukti yang sah yang diajukan 

kepadanya, dan didukung dengan keyakinannya atas kesalahan pelaku atas 

dasar bukti-bukti yang ada. 

c. Hakim harus mengadili, bukan membuat hukum (judicis est jus dictare, non 

dare). Hal ini untuk menentukan bahwa seorang Hakim tugas utamanya 

adalah memeriksa dan memutus suatu perkara yang didasarkan pada bukti-

bukti yang sah dan keyakinannya akan kebenaran berdasarkan pada bukti-

bukti sah tersebut, sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan dan 

dianggap adil. Hakim tak dibenarkan menjatuhkan putusan tanpa didasarkan 

pada bukti-bukti dan membuat putusan yang harus ditaati oleh para pihak yang 

berperkara. Meskipun demikian dalam mengadili suatu perkara Hakim 

menentukan hukumnya in konkreto, sehingga putusan Hakimpun dapat 

dianggap sebagai hukum (jude made law), namun dalam pembentukan hukum 

tersebut putusan Hakim dibatasi oleh undang-undang dan terikat oleh undang-

undang. 

d. tidak ada Hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (nemo judex idoneus in 

propria causa). Ketentuan ini mengisyaratkan agar Hakim dalam memeriksa 

perkara haruslah perkara yang tidak ada hubungan dengan dirinya dan 

keluarganya, artinya Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh memiliki 
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kepentingan atas perkara tersebut karena pihak-pihak yang berperkara masih 

mempunyai hubungan darah atau semenda (persaudaraan) dengan Hakim. 

 

Beberapa asas yang disebutkan di atas menjadi landasan dalam menjalankan tugas 

memeriksa dan memutus perkara. Tugas memeriksa dan memutus perkara 

bukanlah tugas yang ringan, apalagi berkaitan dengan perkara pidana, Hakim 

harus bisa menempatkan dirinya pada objektivitas perkara yang dihadapkan 

kepadanya. Hakim harus cermat dalam memeriksa perkara tersebut dan dapat 

membuktikan bahwa perkara pidana yang diajukan kepadanya itu benar-benar 

perkara yang bukan hasil rekayasa dan tidak diwarnai oleh kepentingan-

kepentingan lain terutama kepentingan politik. Dalam memeriksa perkara pidana, 

Hakim memiliki kedudukan dan tugas yang amat berat, dirinya dihadapkan pada 

peristiwa pidana yang sudah berlalu dan tidak mungkin untuk diulang kembali. 

Untuk membuktikan kebenaran akan peristiwa inilah Hakim haruslah dibantu oleh 

alat-alat bukti yang medukung kebenaran akan peristiwa pidananya. Namun 

demikian undang-undang menentukan pula disamping alat bukti harus didukung 

dengan keyakinan Hakim berdasarkan alat bukti tersebut (Pasal 183 KUHAP), 

inilah yang dalam sistem pembuktian sering disebut sebagai negatief wettelijk 

system. 
23

 

 

Keyakinan Hakim yang didukung dengan alat bukti yang sah menurut undang-

undang merupakan urusan hati nurani Hakim dalam menentukan adanya 

kebenaran, dan juga merupakan urusan hati nurani Hakim dalam menunjukkan 

kemandiriannya, serta independensinya memutus perkara yang 
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dipertanggungjawabkan kepada publik, masyarakat umum bahwa dirinya tidak 

memihak siapapun. Inilah kedudukan Hakim yang amat berat dalam sistem 

peradilan pidana, karena disamping ketidak berpihakannya juga urusan hati 

nuraninya dipertaruhkan. Ketidak berpihakan akan nampak dari putusan yang 

dijatuhkan, tetapi urusan hati nurani hanya Tuhan lah yang dapat mengetahuinya. 

 

Mempertanyakan putusan pidana yang dijatuhkan Hakim kepada pelaku kejahatan 

dengan pertanyaan-pertanyaan berkisar pada pantaskah pelaku dijatuhi pidana 5 

tahun misalnya, atau 10 tahun atau bahkan hukuman mati, dan putusan-putusan 

ini menjadi kewenangan penuh Hakim, serta tidak seorangpun boleh campur 

tangan atas putusan Hakim tersebut. Oleh karenanya yang dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya Hakim sendiri yang menjatuhkan putusan 

yang bersangkutan. Seberapa pantaskah pelaku mendapat pidana? Hati nurani 

Hakimlah yang berbicara. Bila Hakim sudah tidak ingat akan hati nurani yang 

dimilikinya, maka tercorenglah citra Hakim di mata masyarakat luas. 

 

 

 


