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ABSTRACT 

 
Sutarjo. NIM. R100120012. Construction and Analysis of Judge’s Reasoning on 
Pre-trial Verdict (A Case Study in the District Court of Surakarta in Years 2011-
2012). Thesis. The Graduate Program in Law, Muhammadiyah University of 
Surakarta, 2015. 
 
Pre-trial court is a new institution which was established simultaneously with the 
creation of Indonesian Criminal Procedure Code (Act No. 8 of 1981). Its 
authorities include determination of legality of an arrest or a detention; the 
legality of an investigation termination or a prosecution termination; legality of 
house entry, search and/or seizure; and restitution and rehabilitation for 
someone whose criminal case is discontinued at the level of investigation or 
prosecution. 
The objectives of this research are :(1) to explain why judges did not grant / 
reject the criminal pretrial suit submitted by the petitioners to the District Court 
of Surakarta over a span of two years back; and (2) to provide a guidance on how 
a pretrial petition shall be organized so that it is granted or accepted. 
This research used the descriptive analytical research method with the juridical 
normative approach. The data of research consisted of primary and secondary 
ones. They were collected through library research and research on law decided 
by the judges through the judicial process, and they were then analyzed by using 
the juridical normative/doctrinal model of analysis. 
The results of research show that (1) in the period of 2011-2012, none of the 
overall pretrial petitions submitted was granted or accepted by the judges of the 
District Court of Surakarta due to the non-fulfillment of administrative elements 
in the judicial process and that of the legal standing of both the petitioners and 
defendants; and (2) there is a need for analysis of reasoning for the petitioners 
so that that their pretrial petitions are granted/accepted by fulfilling all of the 
elements of pretrial litigation procedures. 
 
Keywords: Reasoning of Judges, pretrial, the District Court of Surakarta.   
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PENDAHULUAN  

Fakta hukum dalam suatu perkara tindak pidana adalah bagian 

proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat diketegorikan mudah 

dan sederhana. Para penegak hukum pada suatu perkara tindak pidana, 

akan dihadapkan pada tingkat pembuktian yang memiliki segi 

kompleksitas tinggi dan sulit. Maka tak ayal produk putusan yang 

dihasilkan berimbas pada kekeliruan atau kurang tepat. Jika hal tersebut 

terjadi akan berdampak pada supremasi hukum yang akan mencederai rasa 

keadilan bagi pencari keadilan.  

Lembaga ini bukan merupakan peradilan yang mandiri atau berdiri 

sendiri Pengadilan Negeri. Saat lembaga praperadilan hadir sebagai 

lembaga baru yang lahir bersamaan dengan KUHAP yang tertuang 

sebagaimana UU No. 8 Tahun 1981. Berpijak pada Pasal 1 butir 10 junto 

Pasal 77 KUHAP bahwa kewenangan Praperadilan merupakan hak 

tambahan pada Pengadilan Negeri.  

Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum merupakan pelakasana 

dari struktur hirarki kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari 

keadilan yang memiliki kewenangan memeriksa, memutus (mengadili) dan 

menyelesaikan perkara, baik pidana maupun perdata ditingkat pertama. 

Sebagaimana amanah dari Pasal 2 junto Pasal 50 Undang-undang No. 2 

Tahun 1986). Tugas dan wewenang pokoknya mengadili dan 

menyelesaikan perkara pidana maupun perdata, disamping itu pula 

Pengadilan Negeri diembankan kewenangan tambahan yaitu menerima 
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permohonan Praperadilan. Wewenang praperadilan untuk memeriksa  dan 

memutus suatu kasus yang terjadi pada tataran penggunaan wewenang 

upaya paksa yang dilakukan oleh pihak penyidik dan penuntut umum 

sebagaimana pada aturan KUHAP BAB X Bagian Kesatu Pasal 77 s/d 83 

dan BAB XII Bagian Kesatu dan Kedua Pasal 95, 96 dan 97. 

Eksistensi lembaga praperadilan yang hadir bersamaan dengan 

disahkannya KUHAP pada dasarnya memiliki maksud memberikan 

perlindungan terhadap harkat martabat manusia atau dan hak-hak asasi 

manusia terutama bagi pencari keadilan. Sekaligus memiliki bertujuan 

serta berfungsi sebagai sarana pengawas secara horizontal terhadap aparat 

dan organisasi penegak hukum agar tidak menggunakan wewenangnya 

diluar koridor. Namun sebagian besar masyarakat pencari keadilan 

merasakan dan memandang bahwa keberadaan praperadilan dirasa belum 

berfungsi sebagaimana yang dicita-citakan KUHAP yaitu untuk 

memberikan kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum.1  

Proses hukum yang adil (due process of law) merupakan asas yang 

diakui secara universal ini menjadi asas utama perlindungan hak warga 

negara. Didalam proses hukum yang adil tersebut, setidak-tidaknya 

mencakup:  

 perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat 

negara.  

                                                        
1 Kuffal, 2004, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, Malang, Universitas 

Muhammadiyah Malang Press. Hal 290. 
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 bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah atau tidaknya 

terdakwa.  

 bahwa sidang pengadilan harus bersifat terbuka.  

 bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan 

untuk dapat membela kepentingan dirinya.2  

Unsur asas praduga tidak bersalah ini merupakan konsekuensi dari 

asas ”perlakuan sama didepan hukum tanpa diskriminasi”, yang 

menunjukkan pentingnya ”perlakuan sama” atau ”bersamaan 

kedudukannya” dimuka hukum.3 

Salah satu wewenang lembaga praperadilan dalam rangka 

perlindungan hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak tersangka atau 

terdakwa yaitu pada saat pemeriksaan terhadap sah atau tidak sahnya 

penahanan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 

dimaksud berhubungan erat dengan pemeriksaan terhadap syarat sah 

penangkapan atau penahanan yang telah  dilakukan. Berbagai syarat 

tersebut ada yang formil maupun materil. Misalnya syarat formil 

berhubungan dengan surat penangkapan atau penahanan serta surat lain 

yang berhubungan  dengan itu. Sedangkan syarat materil berhubungan 

dengan penyebab dilakukannya penangkapan atau penahanan seperti harus 

adanya pembuktian (alat bukti) yang cukup agar dapat  digunakan. Tujuan 

surat tersebut untuk menduga bahwa orang yang bersangkutan adalah 
                                                        

2 Gusti Ketut Ariawan, 2008, Eksistensi Konsep “Due Process of Law” HAM Dalam 
KUHAP, Bahan Pendalaman MK Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana Program 
Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal. 8 

3 Ibid, hal. 12  
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pelaku tindak pidana. Pada proses penahanan ditambahkan pula dengan 

adanya kekhawatiran pihak berwenang bahwa yang bersangkutan akan 

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau  

mengulangi tindak pidana.  

Data yang diperoleh oleh penulis, Pengadilan Negeri Klas 1A 

Khusus Surakarta selama dua tahun terkahir (2011-2012) tercatat telah 

memproses perkara praperadilan lebih dari 10 perkara. Namun, yang 

menarik adalah keseluruhannya tidak ada satupun yang dikabulkan oleh 

hakim. Artinya, semua perkara tersebut ditolak dan tidak dapat diterima.  

Rumusan masalah dalam naskah publikasi ini adalah bagaimana 

analisis penalaran bagi pemohon agar permohonan praperadilan 

dikabulkan/diterima? 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk menjelaskan mengapa 

Hakim dalam memberikan keputusan tidak mengabulkan/menolak gugatan 

praperadilan Perkara Pidana yang diajukan pemohon ke Pengadilan Negeri 

Klas 1A Khusus Surakarta selama rentang dua tahun kebelakang. 2)

 Untuk memberikan petunjuk bagaimana penyusunan permohonan 

praperadilan agar dapat dikabulkan atau diterima. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. 

Sementara itu, jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data 

yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, menggunakan teknik 

pengumpulan data penelitian penelitian kepustakaan. Keseluruhan data 
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yang telah diidentifikasi dan dikumpulkan baik, data primer maupun data 

sekunder dianalisis secara kualitatif.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Profil Pengadilan  

Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Surakarta terletak di 

Wilayah Pemerintah Kota Surakarta atau lebih terkenal dengan istilah 

terletak di kota Solo. Pengadilan Negeri Surakarta beralamat di Jalan 

Slamet Riyadi No.290 Surakarta. Bangunan Pengadilan Negeri 

Surakarta berdiri sejak jaman Belanda, yang pada mulanya terdiri dari 

2 (dua) bagian, yaitu : Landraad, dan Landgrecht. 

Pengadilan Negeri Surakarta mengalami beberapa kali 

kenaikan kelas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman 

R.I.Tanggal 21 Septrember 1999, Nomor. M.08.AT.01.05 Tahun 1999 

Pengadilan Negeri Surakarta naik kelas dari Kelas IB menjadi Kelas 

IA. Kemudian dari Kelas IA menjadi Klas IA Khusus berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusian R.I. tanggal 

2 September 2003, Nomor : M.4725.Kp.04.04 TAHUN 2003.  

Visi Pengadilan Negeri Surakarta adalah mewujudkan 

supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif 

serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberi 

pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah 

bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. 
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Analisis Penalaran Bagi Pemohon Agar Permohonan 

Praperadilan Dikabulkan/Diterima  

Pola argumentasi dan Penalaran  Hakim 

Kedudukan praperadilan dalam KUHAP tertera dalam Bab 

X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup 

kewenangan mengadili diwilayah Pengadilan Negeri. Praperadilan 

bukan sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai 

wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa 

pidana dan jika ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, 

Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. M. 

Yahya Harahap,4 secara garis besar memberikan pendapat bahwa 

praperadilan hanya suatu lembaga peradilan yang ciri dan 

eksistensinya : 

 Sebagai sebuah lembaga yang merupakan sebuah divisi, 

bukan sejajar maupun disamping  ataupun berada diluar 

Pengadilan Negeri 

 Keberadaan lembaga praperadilan merupakan bagian dari 

Pengadilan Negeri dan eksistensinya melekat dan tidaklah 

terpisah kewenangan pengadilannya 

                                                        
4 M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi 
Kedua,Sinar Grafika, Jakarta, hal 1. 
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 Dari sudut administratif secara otomatis dibawah 

kepemimpinan ketua pengadilan negeri. Hal administratif 

meliputi personil, yustisial, financial dan peralatan.  

 Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari 

fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.   

Wewenang praperadilan yang diberikan kepada pengadilan 

negeri adalah wewenang untuk memeriksa dan memutus sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP tentang : 

 Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan; 

 Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 

penuntutan (Pasal 77 huruf a KUHAP); 

 Sah atau tidaknya pemasukan rumah, penggeledahan dan 

atau penyitaan (Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 95 ayat 

(2) KUHAP); 

 Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang 

perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau 

pada tingkat penuntutan ( Pasal 77 huruf b KUHAP ).  

Naskah “Rhetorica”, Aristoteles menulis bahwa “hukum 

tidak tertulis atau hukum yang lebih tinggi, yaitu keadilan dapat 

diminta oleh pembela sebagai perwujudan dari keadilan yang 

dicapai di luar hukum tertulis”.5  Hal ini menandakan bahwa sejak 

berabad-abad yang lalu telah disadari, sesungguhnya keadilan tidak 
                                                        

5 I.F. Stone, 1991, Peradilan Socrates, Skandal Terbesar Dalam Demokrasi Athena (The trial 
of Socrates), diterjemahkan oleh Rahma Asa Harun, Pustaka Utama Grafiti, hal. 210. 
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dapat diharapkan hanya dengan menerapkan hukum tertulis 

menurut bunyi kata-katanya, tetapi sesungguhnya berada dibalik 

yang tersirat dalam hukum. Hakim harus menafsirkan hukum agar 

keadilan dapat terwujud.  

Bertalian dengan penafsiran hukum tersebut, Wirjono 

Prodjodikoro menegaskan bahwa segala hukum baik yang tertulis 

yang termuat dalam pelbagai undang-undang, maupun yang tidak 

tertulis, yaitu berdasar atas adat kebiasaan seperti hukum adat, 

selalu membuka kemungkinan ditafsirkan secara bermacam-

macam. Tergantung dari tafsiran inilah sebetulnya bagaimana 

isi  dan maksud sebenarnya dari suatu peraturan hukum harus 

dianggap. Kalau diingat, bahwa pada akhirnya penafsiran dari 

hakimlah yang mengikat kedua belah pihak, maka dapat dikatakan 

bahwa hakim adalah perumus dari hukum yang berlaku. Dengan 

demikian pekerjaan hakim mendekati sekali pekerjaan pembuat 

undang-undang selaku pencipta hukum.6 

Pola argumentasi yang dibangun oleh hakim pra peradilan 

yang melandasi putusan permohonan pra peradilan paling tidak 

mencakup beberapa aspek:  

Pertama, pemeriksaan kompetensi kedua belah pihak yang 

berperkara, baik dari pihak pemohon dan pihak termohon (tunggal), 

termohon  I, termohon II dan seterusnya serta turut termohon. 
                                                        

6 Wirjono Prodjodikoro, 1987, Salah Satu Dasar Segala Hukum Adalah Rasa Keadilan, 
dalam Bunga Rampai Hukum – Karangan Tersebar, Ichtiar Baru, Jakarta, hal. 28. 
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Hakim akan memeriksa, apakah pemohon dapat dikatergorikan 

kompeten dalam permohonan ini sesuai gugatan yang dilayangkan. 

Perdebatan yang muncul adalah dalam klausul pihak ketiga, yaitu 

Hakim mengkonstatir dengan ketentuan pasal 80 KUHAP. Apabila 

pemohon sudah tidak bisa dikategorikan berkompeten dalam 

permohonan, maka permohonan tidak dapat diterima. Begitupun, 

pemohon mengalamatkan permohonannya kepada termohon 

(termohon tunggal, termohon I, termohon II dan seterusnya serta 

turut termohon) apakah sudah tepat pula hal tersebut dialamatkan.  

Kedua, kelengkapan alat bukti yang diajukan. Hal ini salah 

satunya akan berpengaruh dengan hasil putusan hakim nantinya. 

Alat bukti yang diajukan beriringan dengan model posita atau dalil-

dalil permohonan yang bermuara pada petitum yang diajukan. 

Kecermatan dalam penuyusunan dan pengajuan alat bukti menjadi 

pedoman pembuktian pada saat proses persidangan.  

Dijelaskan pada point sebelumnya, bahwa argumentasi 

hakim dalam persidangan sangat dipengaruhi selain dari 

kompetensi kedua belah pihak dan alat bukti, dapat digaris bawahi 

dalam permasalah penerbitan Surat perintah Penghentian 

Penyidikan atau yang dikenal dengan SP3. SP3 ini diterbitkan oleh 

kepolisian dimana kasus tersebut dilakukan pemeriksaan dan 

penyidikan. Sebagaimana pada bab landasan teori dijelaskan, 

bahwa Penalaran hukum berupaya mewujudkan konsistensi dalam 
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aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar 

berpikirnya adalah asas (keyakinan) bahwa hukum harus berlaku 

sama bagi semua orang yang termasuk dalam yuridiksinya. Kasus 

yang sama harus diberi putusan yang sama berdasarkan asas similia 

similibus (persamaan).  

Substantieringstheorie, yang menyatakan bahwa dalam 

surat gugatan perlu disebutkan atau diuraikan rentetan kejadian 

nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar 

gugatan.  

Individualiseringstheorie, yang menyatakan bahwa 

kejadian-kejadian yang disebutkan dalam surat gugatan harus 

cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar 

tuntutan, sedangkan sejarah terjadinya tidak perlu disebutkan 

sekaligus dalam surat gugatan, karena hal itu dapat dikemukakan 

dalam sidang disertai pembuktiannya 

Intepretasi hakim mengenai klausul “pihak ketiga yang 

berkepentingan” merupakan salah satu perdebatan yang berulang 

pada setiap putusan yang diambil. Maka oleh karenanya hakim 

dituntut untuk bisa memberikan inteperetasi sesuai kapasitasnya. 

Meskipun pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia mengeluarkan putusan nomor 98/PUU-X/2012, yang 

pada pokok amar putusannya berbunyi:  

1. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 
80 Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  
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Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik  Indonesia Nomor  3209)  adalah  
bertentangan  dengan  UndangUndang  Dasar  Negara 
Republik  Indonesia Tahun  1945  sepanjang  tidak 
dimaknai  “termasuk  saksi  korban  atau  pelapor,  
lembaga  swadaya masyarakat atau organisasi 
kemasyarakatan”; 
2. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 
80 Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  
Hukum  Acara Pidana  (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik  Indonesia Nomor  3209)  tidak  
mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  sepanjang  tidak 
dimaknai  “termasuk  saksi  korban  atau pelapor, lembaga 
swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”; 
 
 

Pola Penyusunan Permohonan Pemohon Praperadilan  

Dalam proses penerapan hukum secara secara teknis 

operasional dapat didekati dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui 

penalaran hukum induksi dan deduksi. Penanganan suatu perkara 

atau sengketa di pengadilan selalu berawal dari langkah induksi 

berupa merumuskan fakta-fakta, mencari hubungan sebab akibat, 

dan mereka-reka probabilitasnya. Melalui langkah ini, hakim 

pengadilan pada tingkat pertama dan kedua adalah judex facti. 

Setelah langkah induksi diperoleh atau fakta-faktanya telah 

dirumuskan, maka diikuti dengan penerapan hukum sebagai 
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langkah deduksi. Langkah penerapan hukum diawali dengan 

identifikasi aturan hukum.7  

Dalam identifikasi aturan hukum seringkali dijumpai 

keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum (leemten in het 

recht), konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dan norma 

yang kabur (vage normen) atau norma tidak jelas.8 Dalam 

menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka 

berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi). 9 

Setelah mempelajari dari putusan-putusan yang ditelaah 

oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan dan saran bagaimana 

penyusunan pengajuan permohonan praperadilan yang dapat 

dijadikan rujukan. Untuk memperjelasnya, penulis memberikan 

gambaran sebagai berikut:  

Pertama, kedudukan pemohon. Kompetensi pemohon 

haruslah disesuaikan dengan apa yang menjadi menjadi objek 

permohonan dan subjek yang dipermohonkan. Kompetensi 

pemohon diselaraskan dengan klausul atau frasa dalam KUHP 

pasal 80.  

Kedua, kedudukan termohon. Kompetensi termohon adalah 

bidikan pertama sebelum digelarnya persidangan. Termohon 

                                                        
7 Ahmad Rifai, 2011, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, 

Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 89. 
8 Ibid. Hal 90. 
9 Sudikno Mertokusumo, 2002, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Cetakan Ketiga, 

Liberty, Yogyakarta. Hal 85-87.  
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biasanya bila tidak termohon tunggal bisa juga ditambah termohon 

II dan seterusnya dan juga disertakan Turut Termohon. Yang perlu 

diperhatikan bilamana termohon tidak hanya satu, adalah kesesuian 

termohon satu dengan lainnya, jangan sampai terjadi 

ketidaksingkronan struktur. Biasanya termohon adalah sebuah 

institusi, maka kesesuaiannya pun harus dilihat dari aspek 

kewenangan dan juridiksi institusi bersangkutan.  

Ketiga, ketertiban administrasi. Kaitan dengan administrasi, 

sejak mulai pendaftaran permohonan, haruslah dihitung rentang 

waktu persidangan bila permohonan berkaitan dengan pelaksanaan 

sidang perselesaian perkara pidana digelar. Selanjutnya, 

kelengkapan administrasi bagi pemohon perseorangan yang 

diwakilkan oleh kuasa hukum atau pengacara. Hal ini telah diatur 

dalam ketentuan yang lebih lanjut. Biasanya hakim akan 

memeriksa kompetisi pemohon melalui salah satunya dengan 

melihat surat ijin beracara dan sumpahnya.  

Keempat, posita, petitum beserta dalil-dalil dalam 

pemohonan, replik dan duplik. Tidak bisa dipungkiri, bahwa 

konsistensi penyusunan permohonan dalam posita dan petitum 

sangat menentukan arah putusan. Dalil-dalil yang menerangkan 

secara objektif dan terstruktur dapat memberikan pertimbangan 

kepada hakim dalam menelaah apa yang hendak dimohonkan. 

Apabila tidak, maka permohonan bisa tidak jelas atau kabur. 
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Keselarasan antar pemohonan dalam penulisan posita yang 

kemudian dikerucutkan kedalam petitum. Dasar gugatan 

(posita/fundamentum petendi) yang memuat uraian tentang 

kejadian atau peristiwa (factual grounds), dan uraian tentang 

hukum (legal grounds). Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar 

diputuskan oleh hakim (petitum). Tuntutan dapat dirinci lagi 

menjadi dua macam, yaitu tuntutan primer (primary clain), yang 

merupakan tuntutan pokok; dan tuntutan subsider (subsidiary 

clain), yang merupakan tuntutan pengganti bila tuntutan pokok 

ditolak oleh hakim.  

Kelima, alat bukti. Alat bukti yang diajukan dalam muka 

persidangan haruslah dapat mendukung dengan apa yang menjadi 

dalil-dalil. Tidak hanya itu, alat bukti juga harus menyertakan atau 

menguatkan posisi pihak pemohon juga harus diperhatikan. Alat 

bukti yang disampaikan sebisa mungkin telah dipertimbangkan 

dasar keontetikannya dan berkesinambungannya sebagai dasar 

pembuktian selanjutnya. Keberadaan alat bukti berupa surat-surat 

ataupun saksi, hendaklah yang relevan terhadap keterpautan 

permohonan. Saksi yang ditunjuk kemuka pengadilan untuk 

memberikan kesaksian, haruslah disertakan hal-hal yang 

menyangkut dari aspek administrasi sebagaimana yang telah diatur.  
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PENUTUP 

Pola argumentasi yang dibangun hakim berdasar yaitu memeriksa 

semua hal yang menjadi kewenangan didalam peradilan permohonan 

praperadilan. Hakim berargumentasi dengan membangun posisi 

kedudukan kedua belah pihak  yang berperkara dan berdasar pada alat 

bukti yang diajukan dalam persidangan. Selanjutnya hakim memberikan 

rekomendasi untuk perbaikan dibeberapa sistem peradilan. 

Sebagai saran, mendorong sesuai kapasitasnya sebagai hakim 

untuk ikut berperan dalam pembaharuan perundangan-undangan secara 

hukum sehingga menjadi sebuah dinamika yang mampu memberikan 

manfaat bagi pencari keadilan. 
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