
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan

kekuasaan kehakiman. Hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan

kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan.

Selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan

tugas dan kewajiban serta menyelesaikan pekerjaannya.

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah 

fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat, 

sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau

sengketa hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang

duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusan, dan bukan secara apriori 

menemukan putusan lalu pertimbangannya baru kemudian dikonstruir.

Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi

putusan itu bukan lahir dalam proses secara apriori kemudian baru

dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus

dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai 

pada putusan.

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa 

yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi 

sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum, apakah yang 
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menguasai sengketa antara  kedua belah pihak. Hakim harus  mengkualifisir 

      peristiwa yang dianggap terbukti dan menemukan hukumnya.

Kemudian setelah peristiwa konkrit dibuktikan dan dikonstatir , maka 

harus dicarikan hukumnya. Di sinilah dimulai dengan penemuan hukum

(rechtsvinding). Penemuan hukum tidak merupakan suatu kegiatan yang

berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan 

dengan kegiatan pembuktian.

Menemukan atau mencari hukum tidak sekedar mencari undang-

undang untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit. Kegiatan ini tidaklah 

semudah yang dibayangkan. Untuk mencari atau menemukan hukum agar

dapat diterapkan dalam peristiwa konkrit tersebut, maka  peristiwa konkrit itu

harus diarahkan pada undang-undang dan sebaliknya undang-undang harus 

disesuaikan dengan peristiwanya yang konkrit agar isi undang-undang itu 

dapat meliputi keseluruhan peristiwa yang telah terbukti.

Setelah menemukan hukum dan undang-undangnya  baru kemudian

diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan

putusan. Untuk itu hakim harus memperhatikan 3 faktor penting yang

diterapkan secara proporsional, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan

kemanfaatan.  Hanya memperhatikan salah satu faktor berarti mengorbankan 

faktor-faktor lainnya.
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Sumber-sumber untuk menemukan hukum bagi hakim ialah

perundang-undangan hukum yang tidak tertulis, putusan desa, yurisprodensi 

dan ilmu pengetahuan. Sekalipun kadang-kadang sukar untuk menemukan

hukumnya, tetapi menerapkan ketentuan undang-undang pada peristiwa yang 

telah dikemukakan pada umumnya dapat dikatakan mudah.

Hukum yang tidak tertulis yang hidup didalam masyarakat merupakan 

sumber bagi hakim untuk menemukan hukum. Hakim sebagai penegak hukum

dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum

yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memahami kenyataan sosial yang 

hidup dalam masyarakat dan ia harus memberi putusan berdasar atas

kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat itu. Dalam hal ini hakim dapat 

minta keterangan dari para ahli, kepala adat dan sebagainya.6

Bahwa putusan desa merupakan sumber menemukan hukum bagi

hakim diletakkan secara tertulis dalam pasal 120 a HIR (psl. 143 a Rbg). 

Putusan desa ini merupakan penetapan admin istratif oleh hakim, perdamaian 

desa yang bukan merupakan lembaga eksekutif, sehingga hakim dalam

lingkungan peradilan umum tidak berwenang untuk menilai putusan desa 

dengan membatalkan atau mengesahkannya.7 Kalau tiap kali ada putusan yang 

berlainan menge nai perkara yang sejenis, maka tidak ada kepastian hukum. 

Tetapi sebaliknya kalau hakim terikat mutlak pada putusan mengenai  perkara 

6  Supomo menyebutkan beberapa putusan pengadilan yang mendasarkan pada kenyataan sosial. 
Op.cit. hal. 128

7  M.A. 3 Mei 1969 no. 3SOK/Sip/1968, j.i. Pen. VI/69, hal. 128, M.A. 11 Maret 1970 no. 319 
K/Sip/1968, j.i.  Pen. III/70, hal. 66, M.A. 3 Nop. 1981 no. 383 K/Sip/1971, j.i. Pen. 11/72,
hal. 39
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yang sejenis yang pernah diputuskan maka hakim tidak bebas untuk mengikuti 

perkembangan masyarakat melalui putusan-putusannya.

Pada umumnya setiap putusan pengadilan dari semua lingkungan

peradilan disebut yurisprudensi. Yurisprudensi berarti juga putusan pengadilan

yang setiap putusan terdiri dari penyelesaian masalah dan penetapan kaedah

serta dapat menimbulkan keyakinan, sehingga diikuti oleh hakim lain bahkan 

di luar pengadilan. Putusan semacam ini disebut juga “yurisprudensi tetap” 

(vaste atau constante jurisprudentie).

Ilmu pengetahuan merupakan sumber pula untuk menemukan hukum. 

Kalau perundang-undangan tidak memberi jawaban dan tidak pula ada

putusan pengadilan mengenai perkara sejenis yang akan diputuskan, maka 

hakim akan mencari jawabannya pada pendapat para sarajana hukum. Oleh 

karena itu ilmu pengetahuan bersifat obyektif, dan mempunyai wibawa karena 

diikuti  atau didukung oleh pengikut-pengikutnya, sedangkan putusan hakim 

itu harus bersifat obyektif dan berwibawa, maka ilmu pengetahuan

merupakan sumber untuk mendapatkan bahan guna mendukung atau

mempertanggung jawabkan putusan hakim.

Tugas hakim adalah mengambil dan menjatuhkan keputusan yang

mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Ia tidak dapat menolak

menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan

perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai diperiksa tidak

wenang ia menolaknya.
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Kalau seorang hakim hendak menjatuhkan putusan, maka ia akan

selalu berusaha agar keputusannya nanti dapat diterima oleh masyarakat, Dan

berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya itu 

seluas mungkin. Hakim akan merasa lebih lega apabila ia dapat memuaskan 

semua pihak dengan putusannya itu .

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pada hakekatnya hakim 

diharapkan memberikan pertimbangan benar atau tidak peristiwa yang

disengketakan. Oleh karena itu pertama yang dilakukan oleh ha kim adalah 

mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa, yang berarti hakim harus

melihat, mengetahui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang diajukan. 

Sekaligus membuktikan peristiwa tersebut, kalau peristiwa telah terbukt i dan 

peraturan hukumnya jelas ada maka hakim tinggal menerapkan peristiwa yang 

telah terbukti atau peristiwa konkrit tersebut ke dalam peraturan hukumnya. 

Akan tetapi jika hukumnya kurang jelas maka hakim harus menafsirkan

peraturan hukum tersebut ke dalam peristiwa konkrit. Jika pe raturan hukum

tidak ada maka hakim harus menemukan hukumnya terhadap peristiwa

konkrit tersebut.

Dalam menemukan hukum tersebut hakim bukan hanya mencari

hukum dalam Undang-Undang dan Yurisprodensi saja tetapi hakim dapat pula 

mencari, menggali hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan

keyakinan hakim.
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Dengan demikian dalam menemukan hukum hakim mempunyai

kebebasan untuk menentukan hukum terhadap peristiwa yang telah terbukti 

sesuai dengan keyakinan hakim itu sendiri.

Yang menarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah 

bagaimana kebebasan hakim dalam mempertimbangkan pembuktian guna 

menentukan kebenaran peristiwa yang disengketakan menjadi peristiwa

konkrit dan bagaimana kebebasan hakim dalam mempertimbangkan dan

menemukan hokum terhada p peristiwa konkrit yang telah terbukti tersebut 

jika hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Dari uraian tersebut maka penulis terdorong untuk mengadakan

penelitian dengan judul KEBEBASAN HAKIM DALAM MENEMUKAN

HUKUM TERHADAP PERISTIWA YANG TELAH TERBUKTI (Studi

Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

B. Perumusan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran 

yang ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebebasan hakim dalam mempertimbangkan pembuktian guna

menentukan kebenaran peristiwa yang disengketakan menjadi peristiwa 

konkrit ?

2. Bagaimana kebebasan hakim dalam mempertimbangkan dan menemukan 

hukum terhadap peristiwa konkrit yang telah terbukti tersebut jika

hukumnya tidak ada atau kurang jelas ?
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C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah 

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebebasan hakim dalam mempertimbangkan

pembuktian guna menentukan kebenaran peristiwa yang disengketakan

menjadi peristiwa konkrit.

2. Untuk mengetahui kebebasan hakim dalam mempertimbangkan dan

menemukan hukum terhadap peristiwa konkrit yang telah terbukti tersebut 

jika hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi diri sendiri

Sebagai sarana bagi penulis untuk ikut menyumbangkan gagasan dan

pemikiran guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum 

acara perdata pada khususnya.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Untuk mengadakan suatu perbandingan antara teori yang diperoleh di

perguruan tinggi dengan kenyataan yang ada di lapangan.

3. Bagi masyarakat

Memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum kepada masyarakat 

pada umumnya dan khususnya pada masyarakat yang saat ini sedang

minta perlindungan hukum ke Pengadilan Negeri Surakarta.
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E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat

memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang

bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan 

memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami8. Sedangkan penelitian

adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran 

tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat

ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut :

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini

adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis,  yaitu 

hukum dipandang sebagai norma yang dibentuk oleh perilaku atau proses 

sosial9. Dengan menggunakan metode pendekatan ini penulis bertujuan 

untuk mengetahui kenyataan hakim dalam praktek dipersidangan yaitu

perilaku tentang kebebasan hakim dalam menemukan hokum terhadap 

peristiwa yang telah terbukti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif.

Metode deskriptif bisa diartikan seba gai proses pemecahan suatu masalah 

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakart a : UI Press, 1986
9 Soerjono dan Abdulrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta 2003
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yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek 

atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang

tampak atau sebagaimana adanya 10. Dengan menggunakan jenis penelitian 

ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan,melukiskan dan memberikan 

data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan 

masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam 

bentuk skripsi. yaitu  tentang kebebasan hakim dalam menentukan hukum 

terhadap peristiwa yang telah terbukti.

3. Bahan Hukum Penelitian.

a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksud 

untuk mendapatkan dasar teori dan memecahkan masalah yang timbul 

dengan menggunakan bahan-bahan :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-

undangan terdiri dari :

a) KUH Perdata

b) HIR

c) RBG

d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004

tentang kekuasaan kehakiman.

10 Nawari Hadari, Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987
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e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004

tentang Mahkamah Agung

f) Yurisprodensi

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan

penjelasan yang ada hubungannya dengan masalah hukum acara 

perdata dan bahan yang mendukung, menunjang bahan hukum

primer yang meliputi lite ratur dan jurnal hukum tentang kebebasan 

hakim dalam menemukan hukum terhadap peristiwa yang telah

terbukti.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya :

1. Kamus Hukum

2. Kamus Bahasa Indonesia

b. Penelitian Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan

secara langsung dan mencatat secara sistematis data-data yang ada 

hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

1) Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta

2) Subyek Penelitian
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Yang dijadikan subyek dalam penelitian ini adalah responden,

dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut :

a. Penelitian Kepustakaan 

Yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan serta mempelajari

bahan hukum tersebut yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan bahan

hukum tersier.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu melakukan penelitian langsung ke objek penelitian melalui :

1) Observasi (Pengamatan)

Yaitu dengan cara mengamati secara langsung pada obyek yang 

diteliti, dalam hal ini penulis mengikuti sidang di Pengadilan

Negeri Surakarta.

2) Interview (Wawancara)

Merupakan tanya jawab secara lisan dengan pihak yang dipandang 

mengetahui obyek yang akan diteliti. Disini penulis mengadakan 

wawancara langsung dengan salah satu Hakim di Pengadilan

Negeri Surakarta.

3) Quesioner

Metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara

mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis pada pejabat yang
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berwenang di Pengadilan Negeri Surakarta, kemudian dilakukan 

pengambilan sampel dengan maksud dan tujuan penelitian. Adapun 

sample dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Negeri 

Surakarta.

4) Pengambilan Sample

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive

sampling yaitu pemilihan kelompok subyek yaitu hakim yang

pernah memeriksa dan memutus perkara perdata dan menemukan

hukum terhadap peristiwa yang telah terbukti.

5. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data ini yang diterapkan dalam penelitian

ini adalah metode analisis kualitatif, karena data -data yang diperoleh

bersumber pada pengaturan-pengaturan, yurisprodensi dan bahan bacaan 

yang ada hubungannya dengan kebebasan hakim dalam menentukan

peristiwa yang telah terbukti dipadukan dengan pendapat responden di

lapangan kemudian dicari pemecahannya dan akhirnya dapat dibuat

kesimpulan dari data yang berkaitan dengan kebebasan hakim dalam

menemukan hukum terhadap peristiwa yang telah terbukti.

F. Sistematika Skripsi
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Penyusunan skripsi terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab berisi 

uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda, namun bab 

satu dengan bab lainnya saling berkaitan. Agar supaya hasil penelitian ini 

diterima keabsahannya, maka disusunlah sistema tika skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebebasan Hakim Dalam Mene mukan

Hukum

1. Pengertian Kebebasan Hakim

2. Pengertian Menemukan Hukum

3. Pengertian Peristiwa Yang Telah Terbukti

4. Kewenangan Hakim Menemukan Hukum

5. Metode Yang Dipakai Hakim  Dalam Menemukan Hukum

6. Hukum Yang Dipakai Dalam Menerapkan Peristiwa Yang 

Telah Terbukti.
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7. Kebebasan Hakim Dalam Menemukan Hukum Terhadap 

Peristiwa Yang Telah Terbukti

B. Tinjauan Tentang Pemeriksaan Perkara Perdata. 

1. Penyusunan Gugatan

2. Mengajukan Gugatan

3. Pemanggilan Para Pihak

4. Pemeriksaan

5. Pembuktian

6. Putusan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian. 

1. Kebebasan hakim dalam mempertimbangkan pembuktian

guna menentukan kebenaran peristiwa yang disengketakan 

menjadi peristiwa konkrit.

2. Kebebasan hakim dalam mempertimbangkan dan

menemukan hukum terhadap peristiwa konkrit yang telah 

terbukti tersebut jika hukumnya tidak ada atau kurang

jelas.

B. Hasil Pembahasan.

1. Kebebasan hakim dalam mempertimbangkan pembuktian

guna menentukan kebenaran peristiwa yang disengketakan 

menjadi peristiwa konkrit.
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2. Kebebasan hakim dalam mempertimbangkan dan

menemukan hukum terhadap peristiwa konkrit yang telah 

terbukti tersebut jika hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


