
 

 

 

V.  PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok di atas, 

maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 

1. Perbedaan pendapat oleh Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan 

memutus perkara praperadilan tentang penghentian penuntutan yang tidak sah 

dalam perkara ini terdapat dari Ketua Majelis yang berpendapat bahwa 

Putusan Majelis Kasasi tidak dapat diterima, karena berdasarkan Pasal 83 

KUHAP, Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi. Memang benar putusan 

Pengadilan Tinggi tersebut keliru, karena putusan Praperadilan tidak dapat 

dimintakan banding. Pertimbangan tersebut tentunya tidak sesuai dengan 

unsur kepastian hukum, Ketua Majelis hakim mengajukan Dissenting Opinion 

karena memperjuangkan apa yang dianggapnya benar menurut tata cara 

peradilan yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus ini hakim ketua 

menganggap tidak sesuai dengan tata cara dan wewenang peradilan yang 

berlaku dan kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak menimbulkan 

keresahan dan terwujud rasa keadilan bagi masyarakat.  

2. Akibat hukum adanya dissenting opinion tidak ada, karena masing-masing 

hakim mempunyai independensi pendapat. Sepanjang pendapatnya itu 



61 

 

memang ada kepentingan diluar perkara yang bersangkutan. Terjadinya 

perbedaan pendapat Dissenting Opinion dalam anggota Majelis Hakim yang 

menimbulkan tidak tercapainya mufakat untuk mengambil putusan. Akan 

tetapi dissenting opinion dari Ketua Majelis yang diajukan dalam persidangan 

tersebut tidak dapat digunakan, dikarenakan suara Majelis yang lain lebih 

banyak. Maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, keputusan diambil dengan 

suara terbanyak. Sedangkan akibat hukum Dissenting Opinion tersebut 

terhadap sah atau tidaknya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan tidak 

menimbulkan akibat hukum apapun. Karena Dissenting Opinion tidak akan 

digunakan apabila Dissenting Opinion tersebut kalah Suara. Dan pada intinya 

Dissenting Opinion dalam kasus ini tidak berpengaruh terhadap sahnya Surat 

Ketetapan Penghentian Penuntutan. 

 

B. Saran 

 

1. Disarankan kepada Hakim dalam menggunakan kewenangan dissenting 

opinion harus didasarkan kepada pertimbangan yang cermat dan bijaksana, 

agar tidak merugikan kepentingan semua pihak. 

2. Seharusnya penggunaan dissenting opinion dilakukan sebagai upaya untuk 

mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum. Ketentuan mengenai 

dissenting opinion seyogianya dijabarkan secara lebih terperinci dalam 

KUHAP agar memberikan kepastian hukum dalam penerapannya oleh hakim 

dalam memutus perkara pidana. 


